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DECISÃO DE RECURSO 
 

 

Ementa: Recurso administrativo 

interposto em face da decisão sobre 

inabilitação da empresa Moreira, 

Napoli & Advogados Associados, no 

âmbito da Licitação CONVITE Nº 

002/2016. 

Decisão: Recurso não provido. 

 

 

Trata-se da Licitação CONVITE Nº 002/2016, que visa à 

contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços especializados de 

assessoria jurídica.  

Após a realização da fase de habilitação, a empresa 

Moreira, Napoli & Advogados Associados restou inabilitada, pois uma das 

declarações constantes do envelope A, estava apócrifa, descumprindo assim o 

item 11.7 do edital. Intimadas todas as licitantes para apresentar contrarrazões, 

apenas a empresa Athayde & Advogados Associados impugnou o recurso, 

rebatendo as alegações da recorrente. 

 

Após a análise do recurso administrativo interposto pela 

empresa Moreira, Napoli & Advogados Associados, bem como a impugnação 

ao referido recurso apresentado pela empresa Athayde & Advogados 

Associados, a Comissão Permanente de Licitação decide manter a decisão 

proferida na sessão referente ao Convite nº 002/2016, tendo em vista que 

foram observados o edital do certame e a Lei n.º 8.666/93, bem como os 



 

 

princípios da isonomia, da transparência, da fundamentação e da 

razoabilidade. 

Saliente-se que o item 12.2 invocado em sede de recurso, 

somente se aplica ao disposto no envelope preço, e não ao envelope de 

habilitação, ou seja, a regularização de assinatura dar-se-ia apenas na 

hipótese de falta de assinatura na proposta de preços. 

Na fase recursal, foram respeitados todos os prazos de 

interposição de recurso quanto, apresentação das contrarrazões e tomada das 

decisões pela Comissão, que sempre buscaram o devido respaldo legal junto à 

assessoria jurídica deste Conselho.  

Diante do exposto esta Comissão de Licitação decide pelo 

não provimento do recurso interposto pela empresa Moreira, Napoli & 

Advogados Associados mantendo sua inabilitação. 

 

Curitiba, 31 de maio de 2016. 
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