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LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 16/09/2019 
HORÁRIO DA ABERTURA: 09h:00min 
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA. 
 

Vistos, etc 

Trata-se de impugnação à minuta do processo licitatório acima epigrafado, apresentada 
pelo cidadão Fábio Francisco dos Santos, protocolizada em 09.09.2019, às 11: 46 hs, indicando  em síntese os seguintes 
elementos fáticos: 

1. Que há e se dizer que este cidadão com toda a “leiguice” consegue perceber de forma cristalina 

que o Procedimento Licitatório está sendo direcionado de uma forma esdrúxula para alguma 

empresa que logo a população de Dom Eliseu tomará conhecimento; 
2. Que é vedado o recebimento direto pelo contratado das taxas de inscrições feita pelos 
candidatos em concurso público, por afrontar os princípios da oportunidade, da universalidade, 
do orçamento bruto e da unidade de caixa, além de constituir omissão de receita, violação dos 
princípios constitucionais da moralidade e eficiência; 

Pugnou pela retificação do item XIV do edital, para infirmar de forma explicita que as taxas de 
inscrições serão recolhidas em favor do município de Dom Eliseu. 

Mesmo sem apontar fundamentos para tanto, solicitou também, a exclusão no anexo II, requisitos 
pontuáveis, itens VI – da proposta técnica (envelope 2) letra D. 

Primeiramente, entendo que a extensão da acusação de que esta CPL estaria direcionando o 
presente processo licitatório, sem indicação de qualquer elemento de prova ou indicio de benefício a determinada licitante, 
revela-se ato a merecer providencias por parte da Procuradoria da Municipalidade, uma vez que mesmo sem sequer ter se 
inicializado a sessão habilitação e julgamento das propostas técnicas e financeira, de forma leviana agride-se a dignidade 
dos membros desta CPL que trabalham de forma a buscar o melhor preço para a referida contratação.  

É verdade que os membros de Comissão de Licitação, na condição de servidor públicos não estão 
imunes de possíveis falhas humanas, bem como, de receber críticas por parte da comunidade. Contudo, tal condição não 
autoriza que pessoas, mesmo que no exercício da cidadania, ofendam deliberadamente e com grau de leviandade a honra 
destes que aqui trabalham. 

Por isso, vejo que nesta parte, o impugnante utiliza-se da via da impugnação para de forma 
agressiva e sem provas ou quaisquer indícios, imputar crimes aos membros desta CPL, em flagrante configuração do tipo 
previsto no art. 138 do Código Penal Brasileiro. 

O instrumento previsto no § 1º, do art. 41 da Lei 8.66/1993, não pode servir para ataques 
pessoais ao serviço público, cujo interesse em realizar o certame e consequente contratação de executora para a realização 
do respectivo serviço, é da coletividade, se sobressaindo de interesses privados ou de cunho meramente político-eleitoral. 

Por outro lado, tem-se que a presente impugnação, merece deferimento parcial. 

Explico:Na forma do Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 831/2013, entendo que o edital 
do concurso público deve ser retificado para informar de forma expressa que as receitas decorrentes do recolhimento das 
taxas de inscrições, constituem-se em receita pública e, na forma do art. 6º da Lei 4.320/19641, devem ser escrituradas. 

                                                           

1 Art. 6º Tôdas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. 
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Nesse ponto, há que ser aproveitada a impugnação apresentada, a fim de ajustar o edital no 
sentido e explicitar que os valores arrecadados serão depositados em conta oficial para, após feita a escrituração contábil, 
ser destinada ao pagamento do contrato. 

No que toca ao pedido de exclusão de parte do anexo II, requisitos pontuáveis – itens VI – Da 
proposta técnica (Envelope nº 2) Letra “D”, o impugnante não trouxe qualquer elemento razoável a indicar que tal requisito 
seja irrelevante para pontuação quanto a melhor proposta técnica. 

Porém, tenho que o requisito vindicado para exclusão, merece continuar como um dos elementos 
para se apurar a aplicação de técnica dos licitantes que desenvolverão trabalho de tão importância par ao município, qual 
seja, a seleção de pessoas que ingressão ao quadro do servidorismo municipal.  

Isto porque, a adoção de tal requisito, como medida para a seleção, busca evitar a contratação de 
empresas sem estruturas físicas e de segurança mínima para a execução de tal atividade. Veja-se que dentre os requisitos 
pontuáveis está a necessidade de existência de site parametrizado a atender a necessidade de externar a publicidade, bem 
como, disponibilizar informações úteis aos concorrentes, como a disponibilização de comunicados, editais, inscrições, 
impugnações, entre outros. 

Além disso, há necessidade de solicitar da empresa licitante, como fundamento para a 
composição da pontuação da melhor técnica, a demonstração de elementos mínimos de segurança, como sistema de gestão 
de dados, sala cofres, entre outros, que ao cabo, emprestam segurança na aplicação das provas, evitando fraudes no certame. 

Porém, verifica-se que das exigências contidas parte do anexo II, requisitos pontuáveis – 
itens VI – Da proposta técnica (Envelope nº 2) Letra “D”, o impugnante traz como suposta violação constitucional a 
impessoalidade e moralidade a exigência de pelo menos 50 (cinquenta) detectores de metais do tipo bastão a 
serem utilizados no local de aplicação e de no mínimo 50 (cinquenta) malotes padrão correios com o timbre da 
empresa licitante.  

Quanto a previsão de detectores de metais no presente certame, não é fato inédito a ser 
empregado em concursos públicos. Do contrário, tal exigência é prática comum e diversos prédios públicos e 
aplicações de provas, desde de vestibulares a concursos públicos em território nacional.  

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:  

“(...) Ademais, a utilização de detectores de metais é procedimento comum em inúmeros 
locais públicos, tais como eventos esportivos, ingresso em determinados prédios 
públicos, bancos e até mesmo provas de concursos públicos.” (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 
50001309720184047024 PR 5000130-97.2018.4.04.7024, Relator: GERSON LUIZ 
ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR). 

De certo que os procedimentos licitatórios devem realizar exigências fundamentas que 
permitam, via de regra, a participação do maior número de licitantes em busca da melhor proposta ao Poder 
Público.  

Porém, cada caso prevê suas peculiaridades. Para o objeto sub examine, deixar de realizar 
tais exigências que visam medidas de segurança comumente utilizadas em órgão públicos e provas é forma de 
comprometer a lisura do certame, possibilitando, em tese, caminhos a serem seguidos por aqueles que, usando de 
má fé, venham a tirar proveito de brechas na segurança para alcançar o ingresso no serevidorismo público.  

Segundo já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, tal fato é ensejador de nulidade do 
concurso público por comprometimento a sua lisura, ferindo princípio constitucionais, inclusive, os elencados pelo 
ora impugnante. Vejamos: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

SANTA CATARINA. CONCURSO PÚBLICO N. 01/2009. IRREGULARIDADES. ANULAÇÃO DO 
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PROCESSO SELETIVO. COMPROMETIMENTO DA LISURA DO CERTAME. PROCEDENTE. I – 

Emerge da Lei do Processo Administrativo Federal (art. 56, § 1º) a legalidade do ato do 

Presidente do TRESC ao determinar o envio dos recursos interpostos pelos prejudicados 

para reapreciação da autoridade superior (Pleno), em observância ao duplo grau, 

possibilitado o reexame da matéria. Inafastável ainda a legitimidade dos candidatos para 

postular a revisão de decisão administrativa que envolve os correspondentes interesses. 

Preliminares rejeitadas. II – Cinge-se a essência da discussão à análise de situações 

concretas apontadas na aplicação da prova seletiva do Concurso Público n. 01/2009 do 

TRESC, conforme insurgência apresentada pelo Ministério Público Federal, a partir de 

denúncias capazes de ensejar a anulação. III – O conteúdo probatório transcrito evidencia 

a extensão das falhas havidas na aplicação das provas, passível do comprometimento das 

avaliações dos candidatos, conjunto que norteia conclusão quanto ao reconhecimento da 

fragilidade do certame, na medida em que amplamente demonstrada a quebra dos 

princípios da confiabilidade e da efetividade do processo seletivo. IV – Dentre as diversas 

ocorrências registradas destacam-se falhas de segurança na identificação dos candidatos, 

recolhimento e substituição ou redistribuição dos cadernos de prova, substituição dos 

impressos de cartão resposta por “documento” em branco ou determinação de rasura, 

ausência de critérios durante a aplicação das provas em diversidade permissiva de 

condutas, quebra da isonomia, vícios muito além de irregularidades formais. V – A falta de 

organização ensejou a troca de cadernos de provas dos candidatos após o início do exame, 

em critérios procedimentais díspares adotados pelos fiscais, permitido inclusive o repasse 

de material já constando anotações sobre a resolução de questões ou ainda com rasuras, 

recebidas por outros candidatos que “prosseguiram” a realização do exame. VI – A lisura 

do concurso público resta também comprometida pela inadequada fiscalização dos 

aparelhos eletrônicos, constatados episódios recorrentes em que os candidatos ingressaram 

nas salas de prova portando telefones celulares manuseados das mais diversas formas, de 

modo que inviável assegurar com propriedade se aqueles que infringiram a regra foram 

efetivamente desclassificados, bem assim que nenhum candidato participou das avaliações 

de posse dos aparelhos eletrônicos ou mesmos beneficiou-se de sua utilização.   VII – As 

irregularidades prosseguiram com a falta de detectores de metais, fiscais de sala e fiscais 

de banheiros onde realizadas as provas, além de autorização para deslocamento do 

candidato sem acompanhante, aferição no lacre dos envelopes de provas e assinaturas nas 

atas de sala, em patente demonstração do descumprimento das normas editalícias. (...) X 

– A anulação do Concurso Público n. 01/2009 do TRESC é medida que se impõe considerados 

os vícios insanáveis, que expressam afronta à legalidade e aos princípios que norteiam a 
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Administração Pública, de modo que solução diversa seria atentatória à moralidade e em 

prejuízo manifesto aos candidatos de boa-fé. XI – Procedimento de Controle Administrativo 

que se julga procedente. (STF – 1ª TURMA. MANDADO DE SEGURANÇA 30.500 DISTRITO 

FEDERAL. RELATOR MIN. MARCO AURÉLIO. PUBLICAÇÃO EM 23/09/2014). 
 

O mesmo ocorre para a questão referente a exigências de malotes padrão correios que visa 
prevenir, mediante lacre de segurança, o extravio de provas em momentos que antecedem a realização do 
concurso, ou, até mesmo, inclusão de novos documentos. A falta deste enseja em violação a lisura do certame, 
incorrendo assim e sua nulidade.  

Neste ponto, ante a falta de fundamento para a solicitação de exclusão dos itens, senão por 
genérica alegação de desnecessárias e desproporcionais, aliado aos fundamentos acima, hei por bem, rejeitar tal 
pedido. 

Quanto ao pedido de nova publicação do edital retificado, reabrindo novo interstício temporal 
originariamente conferido, entendo não prosperar. Sobre o tema, dispõe a Lei dos Certames: 

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, 
dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser 
publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: 
... 
§ 4o  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas. Grifo meu. 
Conforme explicitado acima, a retificação acolhida, diz respeito exclusivamente a forma que os 

recursos arrecadados a título de taxa de inscrição transitarão contabilmente. Assim, tal alteração, longe de influir na 
formulação de propostas, seja ela comercial ou técnica. Isto porque, a inserção de adesivo para fins de que os recursos sejam 
depositados em conta oficial, não altera qualquer elemento formador de preços, ou requisito de técnica que imponha a 
reformulação da técnica. 

Assim, impor a reabertura de mais 45 (quarenta e cinco) dias (art. 21, § 1º, I, b, da Lei 8.666/93) 
sem a indicação de qualquer prejuízo para a formulação das propostas de preços, é admitir a impugnação como instrumento 
de protelação da execução do próprio concurso público. 

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação para: 

a. alterar a redação do item 14.1, para passar a vigorar com a seguinte redação: 

14.1.O pagamento será realizado mediante emissão de boletos bancários em favor municipalidade, 

devendo a licitante, arcar com as isenções de inscrições, na forma regulamentar. 

b. inserir o subitem 14.4, com a seguinte redação: 

14.4. Os valores arrecadados a titulo de taxa de inscrição, serão depositados em conta bancária de 

titularidade da municipalidade, aberta especificamente para tal fim, em instituição bancária com 

agência instalada no município. 

c. publicar o extrato de retificação de edital, na imprensa oficial municipal, com o seguinte 
conteúdo: 

Aviso de Retificação de Edital 

Licitação modalidade: Concorrência nº 001/2019 

Tipo: técnica e preço 

Data da abertura mantida: 16/09/2019 

Horário da abertura: 09h:00min 
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Local: sala de licitações da prefeitura municipal de Dom Eliseu/Pa. 

Alterações: alteração da redação do subitem 14.1 e inserção do subitem 14.4. 

 

 

d. disponibilizar o edital com as retificações. 

Ficam indeferidos os demais pedidos. 

Publique-se e notifique-se o impugnante, remetendo cópia desta decisão ao Ministério Público do 
Estado do Pará. 

 

Dom Eliseu, PA, 10 de setembro de 2019. 

 

 

GILSON BRITO SANTOS 

Presidente da CPL 


