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ANÁLISE E JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTO  

PELA EMPRESA BAN MAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA EPP 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

 

I – RELATÓRIO 

Cuida a presente da impugnação contra o edital de Pregão Presencial nº 001/2018 formulada pela 

empresa BAN MAQ COMERCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA EPP. 

A impugnação foi protocolada no dia 17 de Janeiro de 2018, registrado sob o número 010/2018 e 

o impugnante solicita a procedência e republicação do edital. 

 

II – PRELIMINARES 
Antes de analisarmos o mérito da impugnação é importante dizer que conforme estabelecido no 

Art. 5º da Constituição Federal, é assegurado o todos direito de petição seja na esfera judicial ou 

administrativa com os meios de recursos a ela inerentes. 

Tanto no âmbito judicial quanto no administrativo o recurso só pode ser interposto por quem 

apresenta legitimidade para tanto, inclusive a própria Lei Federal 9.784 de 1999 estabelece que é hipótese 

de não conhecimento do recurso a sua interposição por quem não seja legitimado (artigo 63, III, Lei 

9.784/99). 

O artigo 58 da Lei nº 9784/99 dispõe:  

 

Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 
I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; 
II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela 
decisão recorrida; 
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e 
interesses coletivos; 
IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos. 

 

Assim, para interpor recurso administrativo eventual lesado deve comprovar e preencher a condição 

de interessado seja porque é parte no processo ou porque seus interesses serão indiretamente afetados 

pela decisão. 

São requisitos fundamentais para a interposição do recurso administrativo estabelecidos na lei 

Federal nº 9.784/99: 

 

1. Formalização mediante requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do 

pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente (art. 60, Lei 9784/99); 

2. Exposição dos fundamentos do recurso com relação à legalidade e/ou mérito dos atos/decisões 

administrativas (art. 56, caput, da Lei n. 9784/99); 

3. Interposição do recurso perante a autoridade que seja competente para apreciá-lo; 

4. Apresentar legitimidade para a interposição do recurso; 
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5. Correto endereçamento do recurso (art. 56, § 1º, da Lei n. 9784/99); 

6. Protocolização no prazo legalmente estabelecido (art. 59, caput, da Lei n. 9784/99); 

 

Analisando sob essa ótica a empresa preencheu 5 dos requisitos acima descrito, com exceção 

apenas a legitimidade para a interposição de recurso, deixando de juntar no recurso documento que 

comprove a legitimidade do subscritor impedindo assim a análise do mérito da impugnação.  

A Lei Federal nº 9.784/1999 tem sua aplicabilidade no âmbito federal, mas a jurisprudência é 

pacífica e permite a utilização de forma subsidiária no âmbito municipal, desde que não haja legislação 

própria, conforme decisão transcrito abaixo: 

 

RECURSO ESPECIAL. LEI N.º 9.784/99. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ESTADOS E MUNICÍPIOS. 
PRAZO DECADENCIAL. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. REVISÃO. 
FATOS. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 07/STJ. 
10. A Lei 9.784/99 pode ser aplicada de forma subsidiária no âmbito dos demais Estados-Membros, 
se ausente lei própria regulando o processo administrativo no âmbito local. Precedentes do STJ. 
11. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp 1.148.460/PR, Rel. Min. Castro 
Meira, Segunda Turma, DJe de 28.10.2010) 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO 
FEDERAL EXPULSO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. DEPENDENTES. 
PAGAMENTO DE PENSÃO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEI 9.784/99. APLICABILIDADE. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 
2. Ausente lei local específica, a Lei 9.784/99 pode ser aplicada de forma subsidiária no âmbito dos 
demais Estados-Membros, tendo em vista que se trata de norma que deve nortear toda a 
Administração Pública, servindo de diretriz aos seus demais órgãos. Precedentes do STJ. 
5. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 852.493/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
Quinta Turma, DJe de 25.8.2008) 
 

 

III – DO MÉRITO 
Assim, a presente impugnação será recebida como garante o Mandamento Constitucional mas não 

será provido por não preencher os requisitos de adminisssibilidade do recurso administrativo. 

Mesmo assim, com base no alegado pela empresa no recurso temos a esclarecer que o objeto do 

Pregão Presencial 001/2018 é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO “CARNAVAL DE RUA 2018” DO MUNICÍPIO DE CUNHA, 

CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

A empresa reclama do edital pois se vê impedida de participar do certame pois há exigência de 

fornecer único para a prestação de serviços. 

Ocorre que o objeto é a Realização e Organização do Carnaval de Rua de Cunha, e não a locação 

de estrutura para o Carnaval. 

O intuito da administração e a contratação de empresa especializada para que realize todo o evento 

sem que a Prefeitura de Cunha participe na organização. 

O termo de referência traz a descrição sucinta de todos os itens necessários para a realização do 

evento como a disponibilização de palco, controladores de acesso, banheiro químico, etc. 
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E ainda, sabendo que várias empresas do ramo não possui todos os serviços exigidos no item 5.5 

da Minuta do Contrato que será formalizado permite a cessão ou subcontratação dos serviços ora 

contratados. 

Alega ainda que o item do edital é divisível sendo obrigatória seu julgamento ser “menor preço por 

item”. 

Conforme estabelece o edital, o único item a ser contratado é a Realização e Organização do 

Carnaval de Rua de Cunha 2018 e não os equipamentos/serviços que deverão ser fornecidos pela futura 

empresa contratada.  

Assim, a presente impugnação será julgada como IMPROCEDENTE de acordo com os fatos 

narrados acima e com isso o presente certame será dado seguimento. 

 

 

 

Cunha, 18 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

 

FAUSTO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA 

PREGOEIRO 

 


