
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO MINAS GERAIS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Instância Recursal 

 

REFERÊNCIA: EDITAL n. 001/2018 - RECURSO ADMINISTRATIVO  

RAZÕES: DECISÃO DE RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 51ª 

SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO MINAS GERAIS NA 

CIDADE DE PASSOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.  

RECORRENTE: CONSTRUTORA BUENO EIRELI - EPP 

RECORRIDA: INSTÂNCIA RECURSAL  

 

Trata-se de novo recurso interposto pela CONSTRUTORA BUENO EIRELI - EPP 

com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 109 da Lei n° 8.666/1993, 

através de seu representante legal, contra a decisão proferida pela Comissão 

Permanente de Licitação – Instância Recursal, que, ao julgar recurso 

anteriormente interposto, manteve a desclassificação da recorrente e julgou 

prejudicados seus demais pedidos recursais.  

 

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

 

Este segundo recurso é incabível e, por este motivo, não deve ser recebido. 

 

Diz a recorrente, em suas razões recursais, que manifesta sua irresignação  

com fundamento na Lei de Licitações e o faz no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

Entretanto, a presente licitação não é regida pela integralidade dos 

dispositivos da Lei n. 8.666/1993. Em realidade, o certame é conduzido por 

normas editalícias próprias e, apenas subsidiariamente, pela legislação 

ordinária. 

 

Nesse sentido, consigna o Edital de Licitação n. 001/2018:  

 

“A CONCORRÊNCIA será realizada pela Comissão Permanente de 

Licitação designada pela Diretoria da Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seção Minas Gerais e será subsidiariamente regida pela 



Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993 em seus princípios (com suas 

modificações), e demais normas vigentes sobre a matéria, nos 

artigos citados neste edital” . 

 

O Edital de Licitação n. 001/2018 prevê a possibilidade de impugnação e de 

interposição de recurso após a abertura dos envelopes:  

 

“9 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSO 

9.1 – Todas as impugnações e recursos somente serão recebidos 

se protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – OAB/MG, até 

as 17:00hs, no prazo de até 2 dias úteis, após a abertura de cada 

envelope”. 

 

Entretanto, não se concebeu, na esfera administrativa, estrutura de diversos 

graus de natureza decisória para o julgamento de posteriores recursos a serem 

interpostos pelos licitantes. Não há previsão editalícia para a interposição de 

recurso contra decisão de recurso. 

 

É de se reconhecer, portanto, a inadmissibilidade da presente irresignação.  

 

II – DA PARTE DISPOSITIVA 

 

Isto posto, a instância recursal da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO nega 

seguimento ao recurso, por sua manifesta inadmissibilidade.  

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Instância Recursal 
 


