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PROCURADORIA GERAL

Protocolo nº 15.488/2020.
Obje to: Re curso Administrativ o.
Re corre nte : M arize te M artins He nn

Trata-se de recurso administrativo na fase das propostas, em que a recorrente pretende rediscutir a habilitação
do vencedor que apresentou a melhor proposta.

O Município promoveu licitação, Processo nº 1012/2020, na modalidade de Concorrência, tendo como objeto a
“Permissão de uso a título oneroso de quiosques da faixa de areia”.

Na fase de habilitação a recorrente se insurgiu em face da habilitação de Murilo Lodi Carmargo o qual foi
vencedor da proposta. A recorrente oportunamente apresentou recurso a fase de habilitação o qual não foi
provido pela autoridade administrativa.

No entanto, nesta fase das propostas a recorrente somente poderá discutir sobre os valores, não há
possibilidade de reabrir a discussão sobre a habilitação, precluiu o direito.
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Não pode a administração deixar de observar a legalidade do procedimento, não pode descumprir com a norma
regulamentadora (Edital), e ultrapassada a fase da habilitação não se discute mais na seara administrativa.

A matéria ventilada no propósito do recurso já foi objeto de analise pela PGM a qual declinou pelo excesso de
formalismo e opinou pelo provimento do recurso do vencedor da proposta, chancelado pelo Prefeito.

Dessa forma, opino pelo não acolhimento do recurso administrativo, mantendo a decisão da Comissão de
Licitação.

É o parecer, SMJ.

Capão da Canoa, 13.11.2020.

Elisaldo Vieira Brehm
Advogado Geral
_

Elisaldo Vieira Brehm
Assessor Juridico
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“Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação.” - Dalai Lama

https://capaodacanoa.1doc.com.br/?pg=doc/via&hash=0411ED121F940DB89E8338EB&itd=5

2/2

