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I - DAS PRELIMINARES 
 
 
O Município de Santa Bárbara do Pará está promovendo licitação na modalidade Tomada de Preços registrado 

nº 2/2017-1010001-CPL/PMSBP, cujo objeto é SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ES-

TADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRGIO JOSÉ MACHADO - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

SANTA BÁRBARA DO PARÁ. 

 
A abertura dos trabalhos para credenciamento, recebimento dos envelopes de proposta, documenta-

ção de habilitação e julgamento teve sua data prevista para o dia 10/10/2017. 

 
Conforme registrado na Ata dos trabalhos, a recorrente impetrou mesmo que intempestivamente im-

pugnação solicitando a anulação do ato convocatório protocolando tal pedido nesta data 10/10/2017 na Sala 

da CPL, alegando que foi impedida de realizar visita técnica no dia e hora marcado em virtude da ausência do 

Engenheiro Civil da PMSBP Sr. Murilo André Santos Rocha que por motivos de doença não pode comparecer 

para realizar a devida vistoria no local onde serão executados os serviços da referida reforma, a impugnação 

foi recebida por esta presidente da CPL. 

 
 

II - DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO  
 

O cabimento do recurso administrativo sujeita-se à apreciação de determinados pressupostos. Sem 
esses pressupostos, nem se chega a apreciar o mérito da questão. 

 
A existência de pressupostos recursais retrata a vedação legal ao exercício meramente arbitrário da 

faculdade de impugnar atos administrativos. Trata-se de evitar desperdício de tempo e de energia na aprecia-

ção da insatisfação do particular. Os pressupostos recursais são requisitos que todo recurso deve apresentar 

sob pena de não ser conhecido – vale dizer, não ser efetivada a revisão do ato convocatório impugnado. 
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No presente caso se cogita de impugnação de ato administrativo que revela a não realização de visita 

técnica pelos fatos já relatados pela Empresa J S SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, dentre os pressu-

postos recursais, em apertada síntese nos manifestamos para não abandonarmos a discussão: 

 
1) Dever de sanar vícios – vigora no Direito Administrativo o poder-dever de a Administração revisar 

os próprios atos e de sanar, até mesmo de ofício, os defeitos encontrados, mesmo quando um recurso é de-
feituosamente formulado e não preencha os requisitos legais. 

 
2) Classificação dos pressupostos recursais – são subjetivos e objetivos. Os subjetivos são os ati-

nentes à pessoa do recorrente, enquanto que os objetivos referem-se aos dados do procedimento propria-
mente dito. 

 
Esta situação se faz presente, na medida em que a recorrente, em peça, admite que foi prejudicada 

quando por ventura não realizou a visita técnica acostada no item 09 do ato convocatório. 
 
O prazo para interposição de recurso é de 05 (cinco) dias antes da abertura dos trabalhos, porém co-

mo o fato aconteceu no dia 06/10/2017 e para que não haja comprometimento nas demais fase do processo 

licitatório em epígrafe, esta Presidente da Comissão de Licitação decidiu suspender a abertura da Sessão Pú-

blica que para que a impugnante possa ter oportunidade de realizar a visita técnica e remarcou a abertura da 

sessão pública para o próximo dia 16 de outubro às 09:00 na Sala da CPL. 

 
Diante disso, está claro que a impugnação apesar de intempestiva, preenche todos os requisitos ne-

cessários e essenciais para sua admissibilidade, mas se assim não fosse, vigora no Direito Administrativo o 

poder-dever de a Administração revisar os próprios atos e de sanar, até mesmo de ofício, os defeitos encon-

trados, mesmo quando um recurso é defeituosamente formulado e não preencha os requisitos legais. 

 
VII – DECISÃO 

 

 
Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de impugnação da empresa J S SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, convocando a mesma para a realização da visita técnica para assim ter oportuni-

dades igualitária de participar da Tomada de Preços 2/2017-1010001 – CPL/PMSBP. 

 

 
 

Santa Bárbara do Pará (PA), 10 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

ERIANY DARA PEREIRA DE ARAÚJO DE OLIVEIRA 
Presidente da CPL 
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