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DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Referência: CONCORRÊNCIA N. 01/2015 

Objeto: SELEÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS, QUE RECEBERÃO A 

DELEGAÇÃO, ATRAVÉS DE CONTRATO DE PERMISSÃO PELO PRAZO 

FIXADO EM LEI MUNICIPAL, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM 

AUTOMÓVEL DE ALUGUEL – TAXI, NO MUNICÍPIO DE ARANTINA-

MG, POR SUA CONTA E RISCO. 

Processo: 081/2015 

Recorrente: PAULO SÉRGIO DE CASTRO E OUTROS 

Recorrida: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 

Arantina 

 

I - RELATÓRIO  

 

O Edital de CONCORRÊNCIA nº 001/2015 foi publicado em Jornal de 

Circulação Regional, Diário Oficial de Minas Gerais, no quadro de aviso e no 

site oficial da Prefeitura de Arantina, em 08/07/2015. O Sindicato das 

Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais 

apresentou impugnação ao edital, a qual foi acolhida. 

A licitação foi republicada, em Jornal de Circulação Regional, Diário 

Oficial de Minas Gerais, no quadro de aviso e no site oficial da Prefeitura de 

Arantina, período a partir do qual também ficou disponível, pelo prazo não 

inferior a 45 dias úteis, em conformidade com que preceitua a Lei federal 

nº 8.666/93, com sessão de julgamento de Habilitação e Propostas, 

marcada para o dia de 29 de setembro de 2015, às 10 horas. 

Na data e hora supracitada, foi instalada a sessão de julgamento de 

licitação na modalidade Concorrência em epígrafe com o recebimento de 
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envelopes de habilitação e propostas das pessoas físicas JOÃO FERREIRA 

FERNANDES; RAIMUNDO JOSÉ DE ALMEIDA; JOSÉ DONIZETE DA SILVA; 

WAGNER PADROVANIO PEREIRA; DEUSDETE FRANKLIN ALVES; BRUNO DE 

SOUZA NUNES; JOSÉ JORGE DE SOUZA; MARIA APARECIDA DA CUNHA; 

MARY LUCY LACERDA PAIVA; PAULO SÉRGIO CASTRO; JOSÉ MAURO DE 

ALMEIDA. 

Após análise pela Comissão Permanente de Licitação restaram 

credenciados todos os participantes. No entanto, procedeu-se a rubrica dos 

envelopes e documentos por todos os presentes e a sessão foi suspensa 

para análise dos documentos até o dia 08 de outubro de 2015. 

A comissão se reuniu reservadamente e no dia 08 de outubro de 

2015 foi reaberta a sessão com o resultado do julgamento das propostas e 

da habilitação dos participantes. 

A Comissão desclassificou os licitantes BRUNO DE SOUZA NUNES, 

CPF: 014.070.766-20, PAULO SÉRGIO DE CASTRO, CPF 029.527.638-87, 

RAIMUNDO JOSÉ DE ALMEIDA, CPF 439.170.206-10, MARIA APARECIDA 

DA CUNHA, CPF 876.446.226-91, JOSÉ JORGE DE SOUZA, CPF 

524.484.606-04, uma vez que, deixaram de apresentar Certidões negativas 

de distribuição de feitos criminais, emitidas pela Justiça Federal, nos 

termos do item 8.1, alínea “e”. 

No dia 15 de outubro de 2015, foi recebido recurso protocolizado por 

Paulo Sérgio de Castro, Bruno de Souza Nunes, Raimundo José de Almeida, 

José Jorge de Souza e Maria Aparecida da Cunha, alegando que no dia 29 

de setembro de 2015 a comissão e os presentes na sessão da licitação 

verificaram o recebimento dos envelopes relativos às habilitações, sem 

analisar o seu conteúdo e que tal fato poderá levar o procedimento a 

anulação; que verificou-se no momento da continuidade do certame que 

estavam ausentes certidões dos recorrentes, que com toda certeza 

estavam no rol dos documentos entregues no dia 29/09/2015; que jamais 
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poderia se dar a abertura dos envelopes contendo a documentação da 

habilitação, sem que os documentos permanecessem em invólucro 

indevassável para posterior continuidade dos trabalhos; que os licitantes 

José Mauro de Almeida, Mary Lucy Lacerda Paiva e Wagner Padrovânio 

Pereira não estavam presentes no dia 08/10/2015 descumprindo o item 9.2 

do edital. Por fim, requer que a Presidente dê provimento ao recurso, 

emitindo parecer pela anulação do procedimento e realização de um novo 

certame, por total ilegalidade ao contido no edital e na lei de licitações. 

 

É o relatório. 

  

II. DO MÉRITO  

 

a) DA AUSÊNCIA DE CERTIDÕES 

Insurge-se as pessoas físicas recorrentes, contra decisão tomada pela 

Comissão Permanente de Licitação (CPL) no curso da Concorrência nº 

01/2015, que os recorrentes foram inabilitados por deixarem de apresentar 

certidão  de distribuição de feitos criminais, emitida pela Justiça Federal. 

Analisando as razões de recurso interposto pela empresa recorrente 

com o objetivo de ver anulado o procedimento licitatório em tela e 

realização de um novo certame, passamos ao julgamento.  

Inicialmente cabe ressaltar que os recorrentes foram muito 

infelizes na ACUSAÇÃO apresentada na razão de recursos. A 

Comissão de Licitação é formada por funcionários públicos, os quais 

devem ser respeitados. Os recorrentes AFIRMAM QUE OS 

DOCUMENTOS AUSENTES ESTAVAM DENTRO DO ENVELOPE. 

ACUSANDO OS SERVIDORES DO “DESAPARECIMENTO” DE TAIS 

DOCUMENTOS. OS RECORRENTES ESTÃO ACUSANDO OS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DA PRÁTICA DE UM CRIME. 
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Ora Senhores, outros interessados participaram do certame 

(JOÃO FERREIRA FERNANDES, JOSÉ DONIZETE DA SILVA, WAGNER 

PADROVANIO PEREIRA, DEUSDETE FRANKLIN ALVES, MARY LUCY 

LACERDA PAIVA e JOSÉ MAURO DE ALMEIDA) e podem atestar 

todos os fatos ocorridos durante a sessão. Na sessão do dia 

29/09/2015, todos os presentes, assinaram todos os documentos, 

bem como, numeraram folha por folha do conteúdo dos envelopes. 

A Assessora Jurídica que acompanhava o certame enfatizou sobre a 

importância dos licitantes assinarem todas as folhas dos 

documentos, e principalmente NUMERARÁ-LOS. Cada licitante 

assinou e numerou seus próprios documentos e assinou todos os 

documentos dos demais licitantes. 

Além disso, tal acusação é eivada de má-fé. No dia 08/10/2015, após 

finalizar a sessão, o recorrente BRUNO DE SOUZA NUNES, ligou, NA 

PRESENÇA DE TODOS OS LICITANTES, para o contador responsável por 

organizar os documentos de todos os recorrentes e o indagou sobre a 

ausência de tal certidão. O recorrente solicitou que a Assessora Jurídica da 

Prefeitura explicasse para o contador qual era a certidão ausente. O 

contador confessou que não observou tal exigência no edital e reconheceu 

sua falha. Nesse momento, os recorrentes ficaram exaltados e expressaram 

descontentamento com o profissional que foi contratado para organizar a 

documentação. 

Muito nos impressionam os recorrentes, após toda aquela “revolta”, 

alegarem que a Comissão “sumiu” com os documentos. 

Tal alegação não tem fundamento algum, bem como, configura crime 

por parte dos recorrentes e medidas poderão ser tomadas para apuração e 

punição de tal ato ilícito. 

Além disso, SE NO DIA DA SESSÃO OS RECORRENTES 

APRESENTARAM CÓPIAS DOS DOCUMENTOS para autenticação, ONDE 
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ESTÃO AS CERTIDÕES ORIGINAIS? POR QUE OS RECORRENTES NÃO 

APRESENTARAM A CÓPIA DA CERTIDÃO, ANEXA AO RECURSO? PORQUE 

ELAS NÃO FORAM EMITIDAS. 

Se não bastasse, alega o recorrente que os documentos 

permaneceram abertos por 9 dias, sem que houvesse qualquer 

“preservação dos mesmos, os quais permaneceram abertos e sem qualquer 

controle de acesso”. Inacreditável essa afirmação. Trata-se de um processo 

licitatório, ou seja, um processo administrativo, o qual fica arquivado no 

prédio público da Prefeitura, conforme toda e qualquer documentação 

referente aos trabalhos administrativos do município de Arantina. Os 

documentos da licitação são arquivados e numerados nos autos do 

Processo Licitatório no setor de licitação da Prefeitura e, POR 

DETERMINAÇÃO LEGAL, O ACESSO É CONTROLADO. 

 

b) DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Alega os recorrentes que a abertura dos envelopes contendo a 

documentação da habilitação não poderia ser feita, sem que os documentos 

permanecessem em invólucro indevassável para posterior continuidade dos 

trabalhos. 

Ocorre que o processo licitatório em tela é do tipo “melhor técnica” e 

não há disputa de preço. O serviço prestado não tem contrapartida. Dessa 

forma, a fase de proposta é inexistente. Não há disputa de preço. 

Assim, havia apenas análise de documentos. Os documentos 

referentes à proposta técnica e a habilitação se completam. A certidão 

ausente nos envelopes dos recorrentes, por exemplo, era condição de 

habilitação e contava pontos para a proposta, dessa forma, seria 

desnecessário realizar duas sessões, subdividir em duas etapas 

procedimento que deveria/poderia ser realizado de uma única fase. 

 

http://www.arantina.mg.gov.br/
mailto:arantina@arantina.mg.gov.br


Prefeitura Municipal de Arantina 
                 Rua Juca Pereira, 31 Centro CNPJ n.º 17.952.508/0001-92 

Telefax: (32) 3296-1215 

                                             www.arantina.mg.gov.br – arantina@arantina.mg.gov.br 
 
 

6 

 

c) DA AUSÊNCIA DE PARTICIPANTES 

 

Alegam, ainda, os recorrentes que os licitantes José Mauro de 

Almeida, Mary Lucy Lacerda Paiva e Wagner Padrovânio Pereira não 

estavam presentes na sessão do dia 08/10/2015 e que essa ausência 

implicaria em inabilitação ou desqualificação das propostas. 

O item 9.2 do edital prevê a inabilitação do licitante ausente, porém, 

ausente na entrega da proposta, consoante item 9.1. Os dois itens se 

completam e devem ser interpretados em conjunto: 

 

9.1 - Na entrega da proposta, se feita por procurador, 

deverá este apresentar à Comissão, procuração com 

poderes para assinar, receber documentos, desistir de 

prazo recursal e resolver qualquer assunto de interesse 

do participante junto à Prefeitura Municipal de 

ARANTINA, sendo que o procurador só poderá 

representar apenas um participante;  

 

9.2 Estando ausente o participante, e inexistindo a 

procuração do representante legal, implica em 

inabilitação ou desqualificação das propostas;  

  

E assim, estando amparada a atuação da Comissão Permanente de 

Licitação na legislação pertinente, a qual lhe possibilita esse agir, não se 

pode permitir atuação diversa da adotada para tais situações.  

Além disso, no dia continuidade da sessão (dia 08/10/2015) após a 

elaboração da ata, a Sra. Mary Lucy Lacerda Paiva compareceu na sessão, 

participou da leitura do resultado e da ata, por isso, sua assinatura consta 

na ata da sessão. 

  

III. CONCLUSÃO  

 

Com base no exposto acima, a Comissão Permanente de Licitação 

firma convencimento no sentido de que, em que pesem os argumentos da 
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recorrente, TAL PLEITO NÃO MERECE ACOLHIMENTO, vez que a decisão de 

inabilitação dos recorrentes está fulcrada nos princípios e normas que 

regem o procedimento licitatório brasileiro.    

  

IV. DECISÃO FINAL  

   

Embora todos os participantes tenham sido comunicados/intimados 

do teor do recurso, nenhum interessado apresentou contrarrazões. 

Pelo exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita 

observância aos demais princípios da Licitação, CONHEÇO do recurso 

apresentado pelo recorrente, tendo em vista a sua tempestividade, para no 

MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 

Desta forma, nada mais havendo a relatar submetemos à  Autoridade 

Administrativa Superior para apreciação e decisão, tendo em vista o 

princípio do duplo grau da Lei 8.666/1993. 

 

Sueli Souza Landim 

Presidente da Comissão 

 

 

Marcos Vinícius de Oliveira 

Membro 

 

 

Célio Rezende PInto 

Membro 

 

Ciente: 

 

Dra. Mayara de Paula Moreira 

Assessora Jurídica 
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