
  

Processo nº 19/0435-0017437-4

Assunto: Recurso à Concorrência 0001/2020

 Sr. Diretor

 Examinados os Recursos referente ao edital de Concorrência nº 

0001/2020,  apresentado pela empresa Stradale Terminais Rodoviário 

Ltda, com  base  nos  fundamentos  e  nas  razões  apresentadas  pela 

Assessoria  Jurídica  da  CELIC  e  no  Parecer  Técnico  do  DAER, 

DECIDIMOS pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso.

Em 28/05/20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 Diante das considerações expostas pela Assessoria Jurídica/CELIC, por 

intermédio da Informação nº 0664/2020 – ASJUR/CELIC, aprovo a decisão da 

Comissão Permanente de Licitações, pelos fundamentos e razões apresentadas.

 Em 28/05/20

Diretor do Dep. de Licitações Centralizadas/CELIC
Jairo Peres de Oliveira

Diretor do DELIC/CELIC

CELIC/RS - Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Porto Alegre, CEP 
90119-900 - RS – Brasil - Fone (51) 3288-1160 - FAX (051) 3288-1162
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Nome do documento: decisao recurso prop CR 0001 20.doc

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Douglas Romano de Oliveira SEPLAG / CPL/DELIC / 437717601 28/05/2020 14:37:30

Augusto Krug e Silva SEPLAG / CPL/DELIC / 351062001 28/05/2020 15:33:23

Lucas do Nascimento Dutra SEPLAG / CPL/DELIC / 349714301 28/05/2020 16:35:00

Jairo Peres de Oliveira SEPLAG / DELIC/CELIC / 241908401 28/05/2020 17:56:27
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ASSESSORIA JURÍDICA
INFORMAÇÃO Nº: 0664/2020 – ASJUR/CELIC
PROCESSO Nº: 19/0435-0017437-4
CONCORRÊNCIA Nº: 001/CELIC/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO

1. RELATÓRIO

Cuida-se  de  recurso  interposto  por  STRADALE  TERMINAIS  RODOVIÁRIO 
LTDA. nos autos da Concorrência n.º 001/CELIC/2020, que prevê a concessão para exploração dos 
serviços de estação rodoviária de 4ª categoria, na localidade de Santana do Livramento/RS.

A ata da sessão de julgamento da proposta técnica/habilitação foi anexada 
às fl. 963.

E a peça recursal às fls. 978/980.

E as contrarrazões, proposta pela empresa HOTEL LIVRAMENTO LTDA., às 
fls. 994/996.

É o breve relato.

2. MÉRITO

A licitante foi desclassificada no certame e interpôs recurso administrativo 
solicitando a concessão do benefício previsto no artigo 48, § 3º, da Lei de Licitações e Contratos:

“(...)
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo 
de  oito  dias  úteis  para  a  apresentação  de  nova  documentação  ou  de 
outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, 
no  caso  de  convite,  a  redução  deste  prazo  para  três  dias  úteis. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
(...).”

O  Estatuto  de  Licitações  prevê  as  hipóteses  em  que  cabe  recurso 
administrativo. Vejamos:

“Capítulo V
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou  
da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação;

d)  indeferimento  do  pedido  de  inscrição  em  registro  cadastral,  sua 
alteração ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I  do art.  79 desta Lei; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

f)  aplicação  das  penas  de  advertência,  suspensão  temporária  ou  de 
multa;”

Como se observa, o pedido formulado pela recorrente não se enquadra 
em nenhuma das hipóteses previstas como motivo cabível para a interposição de recurso.

Portanto, o recurso não pode ser conhecido.

Inobstante a isso, importa referir que a concessão do prazo previsto no 
artigo 48, §3º é uma faculdade da Administração Pública, tanto é assim que o legislador usou o 
termo “poderá” e não usou o termo “deverá”.

Um dos princípios  a que a  Administração Pública  está  atrelada é  o  da 
legalidade, ou seja,  o administrador só poderá agir  conforme previsão legal.  Em certos casos,  
como previsto no artigo 48, a lei concede discricionariedade nos atos praticados, que é a liberdade  
de ação administrativa, dentro dos limites permitidos na própria lei, que concede certa margem 
de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por  
uma  dentre  várias  soluções  possíveis.  É,  portanto,  um  poder  para  a  prática  de  atos 
administrativos, com a liberdade na escolha segundo os critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, fica a critério do gestor a decisão de conceder ou não o 
benefício do artigo 48, §3 º, quando cabível no caso concreto.

3. CONCLUSÃO

Nesse contexto, sugere-se o não conhecimento do recurso administrativo 
interposto.

A manifestação  ora  em comento  é  de  cunho meramente  jurídico,  não 
tendo o condão de chancelar decisões técnicas ou administrativas ou, ainda, de efetuar juízo de 
conveniência e oportunidade, próprios do gestor.

À consideração superior.
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Porto Alegre, 28 de maio de 2020.

Patrícia Nazario                        
Assessoria Jurídica – CELIC

DE ACORDO.
Remetam-se os autos à CPL, para os devidos fins.

Marja Mabilde                               
Coordenadora
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