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CONCORRÊNCIA Nº: 001/CELIC/2020
DIREITO DE PETIÇÃO

A  Comissão  Permanente  de  Licitações  envia,  à  manifestação  desta 
Assessoria  Jurídica,  petição  interposta  pela  empresa  HOTEL  LIVRAMENTO  LTDA.,  que  resta 
irresignada com a concessão do que dispõe o §3º,  do art.  48, da Lei  n.º 8.666/93 à empresa 
STRADALE TERMINAIS RODOVIÁRIO LTDA. (fl. 1007).

Inicialmente,  a  empresa  HOTEL  LIVRAMENTO  restou  inabilitada  pelo 
descumprimento do que dispõe o subitem 3.3.1,  alínea “a”,  do instrumento convocatório;  e a 
empresa STRADALE, na mesma fase, foi habilitada (fl. 895).

Inconformada  com  a  sua  inabilitação,  a  empresa  Hotel  Livramento 
interpôs  recurso  administrativo,  que  foi  analisado por  esta  Assessoria  Jurídica  e,  em seguida,  
indeferido pelo Diretor do DELIC (fls. 890/894).

Ato  contínuo,  a  empresa  STRADALE  foi  convocada  para  apresentar  os 
documentos  relativos  à  proposta  técnica,  restando  desclassificada  pelo  não  atendimento  de 
alguns itens do edital, conforme se verifica na ata de fl. 963.

Irresignada, a empresa STRADELE interpôs recurso administrativo, que não 
foi conhecido após manifestação desta Assessoria Jurídica, uma vez que a empresa não atacou os  
motivos que a declararam desclassificada (fls. 999/1001).

Após,  a  CPL  convocou  a  empresa  STRADALE  para  apresentar 
documentação pertinente, com base no art. 48, da Lei de Licitações e Contratos.

É o necessário relato.
Passa-se ao mérito.

A  empresa  HOTEL  LIVRAMENTO,  em  sua  petição,  alega  NULIDADE, 
OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO,  onde  argumenta  ter  apresentado  contrarrazões,  pugnado  pela 
rejeição  do  recurso  interposto  pela  empresa  STRADALE  na  fase  técnica  e  o  deferimento  da 
apresentação do documento autenticado que foi  objeto de  sua inabilitação  na primeira  fase.  
Assevera que seus pedidos não foram objeto de análise. Afirma que a CPL contrariou o parecer 
desta Assessoria Jurídica e concedeu o prazo contido no art. 48 à empresa STRADALE, acusando a 
Administração de estar direcionando o certame. Finaliza solicitando a suspensão do certame e o 
seu consequente cancelamento.
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Primeiro, a peticionária acusa a Administração de não ter analisado suas 
contrarrazões.  Ora,  o  pedido  da  empresa,  em  sede  de  contrarrazões,  foi  analisado  por  esta  
Assessoria Jurídica quando a empresa HOTEL LIVRAMENTO interpôs recurso administrativo de sua 
inabilitação.  Por  que  razão  analisaríamos  novamente  um pedido  que  foi  analisado no  tempo 
oportuno? Não faz sentido o pedido da empresa. Se for assim, analisaríamos pedidos infinitos  
sobre o mesmo assunto. Se assim o fosse, a Lei de Licitações teria previsto a possibilidade de  
interposição de vários recursos administrativos sobre o mesmo assunto. Não faz sentido ser assim.

Segundo, conforme a informação desta Assessoria Jurídica (fls. 999/1002), 
o recurso da empresa STRADALE foi rejeitado, sendo que o mérito não foi analisado justamente 
porque a empresa se ateve ao pedido do art.  48 e não argumentou quanto aos motivos que 
levaram a sua desclassificação. Como foi exposto em nossa informação, a concessão do prazo 
previsto no art. 48 é uma faculdade da Administração:

“(...) 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.”

Como se vê, totalmente diferente do que a peticionária argumenta, esta 
Assessoria Jurídica não emitiu parecer contrário à concessão do prazo do art. 48. Esta Assessoria 
Jurídica afirmou que, conforme previsão do Estatuto de Licitações, fica a critério da Administração, 
conceder ou não o 48, sempre tendo por base os princípios norteadores das licitações públicas.

Ainda,  de  forma  leviana,  a  empresa  HOTEL  LIVRAMENTO  alega  que  a 
Administração Pública está direcionamento esta licitação porque a CPL, baseada no princípio da 
legalidade, está concedendo o prazo contido no § 3º, art. 48, da Lei de Licitações para a empresa 
STRADELE apresentar nova documentação, nos termos da informação de fls. 1007/1008 e com a 
chancela do Diretor do Departamento de Licitações Centralizadas (fls. 1005/1006).

O art. 48, § 3º dispõe:

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) grifei
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Como se vê, na fase de habilitação não poderia ser concedido este prazo, 
já que houve uma licitante inabilitada e outra habilitada. No entanto, na fase da proposta técnica, 
havia uma participante e a única participante foi desclassificada, restando preenchido o requisito 
do artigo mencionado: Quando todas as propostas forem desclassificadas.

Nesse  sentido,  as  alegações  da  empresa  HOTEL  LIVRAMENTO  são 
totalmente infundadas, uma vez que a Administração está agindo dentro da legalidade. É de praxe 
a CPL conceder esse prazo, especialmente em razão do princípio da economicidade.

Sugere-se, portanto, o indeferimento do pedido formulado pela empresa 
HOTEL LIVRAMENTO.

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.

Porto Alegre, 04 de junho 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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