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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
Pregão Presencial nº 78/2.019 
Processo SA/DL nº 122/2.019 
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
especializada em arbitragem esportiva. 
Recorrente: C.R. Pereira Arbitragem e Eventos Esportivos ME 

 
 

Trata-se de recurso apresentado pela empresa C.R. 
Pereira Arbitragem e Eventos Esportivos, através do qual requer a 
nulidade total do procedimento licitatório em razão da intempestividade 
da resposta à impugnação interposta pela Recorrente contra o Edital do 
Pregão e ofensa ao princípio da vinculação do instrumento convocatório, 
por aplicação de regra não prevista no edital. 

 
A questão da admissibilidade dos recursos 

administrativos está disciplinada nos inciso XVIII e XX, do artigo 4º, da Lei 
Federal nº 10.520/02. 

 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos; 

 
XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante 

importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação 
pelo pregoeiro ao vencedor; 

 
Conforme consta no citado Estatuto dos Pregões, o 

representante da Recorrente deveria manifestar a intenção de recurso na 
sessão pública do pregão e, também, apresentar a sua motivação, mas 
NÃO o fez, somente pediu para constar em ata que até aquele momento 
não havia resposta à impugnação. 

 
Ademais, a ausência da manifestação da Recorrente 

na sessão pública, prejudicou o outro concorrente, uma vez que não foi 
intimado quanto à apresentação do contra recurso, em igual número de 
dias.  
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Destarte, o recurso não será conhecido.  
 
No entanto, em face das alegações e acusações 

infundadas contidas na peça recursal, com o claro objetivo de protelar a 
conclusão do processo, de modo a fragilizar o bom andamento e 
continuidade do certame licitatório, a Pregoeira passa a combatê-las: 

 
O instituto da impugnação se trata de um direito do 

cidadão e do licitante, e por muitas vezes benéfica para a Administração 
Pública, que pode rever seus atos, quando se verifica vícios no 
Instrumento Convocatório e deve ser exercida na boa-fé, não se 
admitindo mera invocação de teses, sem o devido fundamento técnico ou 
jurídico. 

 
Cumpre esclarecer que, diferentemente do recurso 

administrativo, a impugnação não produz efeito suspensivo, somente 
paralisa o processo em decorrência de irregularidade ou vicio no Ato 
Convocatório, o que não ocorreu no presente caso, nem ao menor motivo 
para suspender de modo liminar, não configurando a presença do "fumus 
boni iuris".  

 
A impugnação foi dirigida ao senhor Prefeito 

municipal que a respondeu dentro do prazo que consta no parágrafo 1º, 
do artigo 41, da Lei federal nº 8.666/93, reproduzido a seguir: 

 
§ 1º  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

 
Deste modo, a impugnação foi protocolada no dia 20 

de novembro, com o prazo final até 25 de novembro, dia da publicação 
da resposta. 

 
Portanto, a resposta à impugnação foi realizada no 

prazo determinado pelo Estatuto das Licitações, não havendo qualquer 
censura ao ato administrativo. 

 
Os Decretos mencionados pela Recorrente não tem 

abrangência no município, senão vejamos:  
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DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005. 
 
Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens 

e serviços comuns, e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, 

 
DECRETA : 
 
Art. 1º A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de 

acordo com o disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-
se à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao 
regulamento estabelecido neste Decreto. 

 
Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além 

dos órgãos da administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União. 

 
Como se vê, a subordinação ao decreto refere-se a 

repartições e entidades controladas pela União Federal e não ao 
município de Monte Alto. 

 
Neste sentido, infundada a afirmação da Recorrente 

quanto ao prazo de 24 horas para a administração analisar as razões da 
impugnação. 

 
Relevante o fato de que as impugnações 

apresentadas contra o edital da licitação, pela Recorrente e pela empresa 
Braed Eventos Eireli serem de idêntico teor em vários pontos, com as 
mesmas palavras, ainda que uma empresa tenha sede em Taquaritinga e 
a outra em Limeira.  

 
Mais estranho ainda, é que as mesmas empresas 

impugnaram o edital de objeto semelhante, da cidade de Vista Alegre do 
Alto.  

 
A Recorrente afirma que a Lei Complementar 

Municipal nº 283, de 13 de maio de 2.010 deveria vincular o Instrumento 
Convocatório.  

 
Mais uma alegação inverídica, de modo a protelar o 

bom e correto andamento do processo, uma vez que no Edital consta 
vinculação com a Lei Complementar Federal nº 123/06, lei federal maior, 
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o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, cujos critérios foram 
assimilados pela legislação municipal, e não poderia ser diferente. 

 
Deste modo, produz o mesmo efeito, pois contem os 

mesmos critérios e, em nenhuma hipótese a ausência na regra 
estabelecida no artigo 44 e 45 da Lei Complementar Federal nº 123/06, 
apontada pela Recorrente não macula o Edital convocatório e muito 
menos prejudicou a disputa, inclusive a norma legal foi objeto de 
explicação pela Pregoeira durante a sessão pública do pregão. 

 
Mesmo que não tivesse vinculado o Estatuto da 

Micro e Pequena Empresa no Edital, o que definitivamente não 
aconteceu, ainda assim os benefícios nele contido seriam concedidos, 
como de fato o foram, pois foi preservada a garantia constitucional do 
princípio da legalidade, inexistindo atos arbitrários, com sugere a 
Recorrente.  

 
A Recorrente tenta, mais uma vez, prejudicar a 

Prefeitura de Monte Alto, primeiro com impugnações em que combate 
decisões já pacificadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e, agora com recurso sem qualquer aprofundamento técnico-jurídico, com 
argumentos infundados, afirmações inverídicas, que compromete o 
correto andamento do processo de disputa.  

 
Destarte, a Pregoeira da Prefeitura Municipal de 

Monte Alto considera o recurso meramente protelatório, não apresentado 
na forma da Lei e não conhecido. 

 
Como o recurso apresentado sequer foi reconhecido, 

os autos do Processo SA/DL nº 122/2.019, devem subir à autoridade 
superior, o Prefeito Municipal, com todas as informações necessárias, 
para que decida de maneira definitiva a respeito da matéria em exame.  

 
Monte Alto, 3 de dezembro de 2.019. 

 
 
 

Claudiana dos Santos Veiga 
Pregoeira 
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GABINETE DO PREFEITO 
 
 

Pregão Presencial nº 78/2.019 
Processo SA/DL nº 122/2.019 
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
especializada em arbitragem esportiva. 
Recorrente: C.R. Pereira Arbitragem e Eventos Esportivos ME 
 
 
 

JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO 
RODRIGUES, Prefeito do Município de Monte 
Alto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e com nos inciso XVIII e XX, 
do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/02, 
apresenta a seguinte... 

 
 

DECISÃO FINAL 
 
      
 
 

 Depois de vistos e analisados os autos do 
Processo SA/DL nº 122/2.019, referente ao Pregão nº. 78/2.019, que 
objetiva a contratação de empresa especializada em arbitragem 
esportiva, confirma a correta decisão da Pregoeira no sentido de não 
conhecer o recurso interposto pela C.R. Pereira Arbitragem e Eventos 
Esportivos ME, em razão de ausência da manifestação e motivação do 
representante da Recorrente, na sessão pública do pregão. 

 
 

 
Monte Alto, 4 de dezembro de 2.019.  
 
 
 

João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 
Prefeito Municipal 


