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EM BRANCO 
 
 

PORTARIAS E DECRETO 
 

 

EM BRANCO 
 
 

LEIS 
 

 

EM BRANCO 
 
 

LICITAÇÕES 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Destino: Presidente da CPL 
Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em construção civil, para a 
execução da pavimentação asfáltica em TSD e drenagem superficial com passeios através de calçadas 
em concreto de acordo com a norma brasileira de acessibilidade, do trecho que liga a BR 304 à 
Comunidade de Acauã, localizada no Município de Itajá/RN, conforme contrato de repasse nº 
846106/2017/MCIDADES/CAIXA celebrado entre a União Federal e o município de Itajá/RN, 
conforme especificações contidas no Projeto Básico, anexo I do Edital. 
Assunto: Mandado de Segurança da empresa Asfalto Construções e Serviços Ltda, endereçado ao 
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Assu.  

 
DESPACHO 

 
  Compulsando-se ao documento protocolado pela empresa Asfalto 
Construções e Serviços Ltda, constata-se que este não observou o procedimento previsto no item 11 
do Edital, assim como no art. 109, §4º, da Lei 8.666/93, que tratam sobre a interposição de recurso, 
haja vista que o procedimento protocolado encontra-se regulamentado pela Lei 12.016/09 e está 
endereçado ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Assú, violando, portanto os dispositivos transcritos 
abaixo, ad litterum: 
 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou 
inabilitação de licitantes e julgamento das propostas 
observará o disposto no art. 109, §§ 4º e 6º, da Lei 8.666, de 
1993. 
 
11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo 
ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo prazo 
previsto para a interposição de recursos. 
 
11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar 
licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo, 
podendo a autoridade competente, motivadamente e 
presentes razões de interesse público, atribuir aos demais 
recursos interpostos, eficácia suspensiva. 
 
11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o(a) 
Comissão Permanente de Licitação instalada no endereço na 
Praça José de Deus Barbosa, 70 – Centro – Itajá/RN – CEP: 
59.513-000. 
 
11.5. O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal de 
Itajá∕RN, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão 
conhecidos. 

 
Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da 
aplicação desta Lei cabem: 
§ 4o  O recurso será dirigido à autoridade superior, por 
intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

(grifo nosso) 

 
  Diante do exposto, temos que que não há óbice para o prosseguimento 
do processo em epígrafe, cabendo a esta Ilustre Comissão dar continuidade ao processo licitatório 
para contratação de empresa especializada em construção civil, para a execução da pavimentação 
asfáltica em TSD e drenagem superficial com passeios através de calçadas em concreto de acordo 
com a norma brasileira de acessibilidade, do trecho que liga a BR 304 à Comunidade de Acauã, 
localizada no Município de Itajá/RN, conforme contrato de repasse nº 
846106/2017/MCIDADES/CAIXA celebrado entre a União Federal e o município de Itajá/RN, 
conforme especificações contidas no Projeto Básico, anexo I do Edital. 
  Registre-se. 
 

Itajá/RN, em 20 de dezembro de 2017. 

______________________________ 

Newton Carlos Lopes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Gilclécio da Cunha Lopes 

Membro 
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Luciana Reis da Silva 

Membro 
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