
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

 

Gabinete da Secretaria de Estado de Jus�ça e Cidadania

Despacho - SEJUS/GAB Brasília-DF, 26 de outubro de 2021.

 

À Comissão Especial de Licitação P.155/2018;

 

1. Trata-se de procedimento licitatório, referente ao Edital de Licitação nº 01/2019-SUAF/SEJUS,
que visa a seleção de empresa para outorga de permissão para a prestação de serviços funerários no
âmbito do Distrito Federal.

2. Sobre o assunto, vieram os autos a esse Gabinete através dos documentos Adendo n.º ao
Julgamento CONTIL - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO D/2021 - SEJUS/GAB/COMISSÃO P. 155/2018
(72744489) e Adendo n.º Ao Julgamento C & Z Empreendimentos Ltda/2021 - SEJUS/GAB/COMISSÃO P.
155/2018 (72744671) confeccionados pela Comissão Especial de Licitação.

3. Assim, os autos foram encaminhados à Assessoria Jurídico-Legisla�va, para análise e
manifestação, a fim de subsidiar futura tomada de decisão pela autoridade competente.

4. Pois bem, após análise realizada pelo órgão de assessoramento jurídico da Pasta, os autos
retornaram a esse Gabinete por intermédio do Despacho – SEJUS/AJL (72837491), do qual extraímos o
seguinte trecho:

“Logo, verifica-se que a nova decisão inabilitou as empresas por fatos que não
foram considerados anteriormente e que, portanto, as empresa não �veram a
oportunidade de defesa sobre esses fatos quando da interposição do recurso.
Nesse ponto, ressalta-se inclusive que o fato de as funerárias terem �do
ocasião de manifestar em contrarrazões sobre o que outras funerárias alegaram
não se mostra relevante para fim de cumprimento do direito de contraditório e
ampla defesa. Vale dizer: o direito a recurso administra�vo deve ser garan�do
às empresas para que se manifestem sobre decisões da administração pública.

Diante disso, entende-se que é preciso dar publicidade das decisões da douta
Comissão consignadas como "adendos ao julgamento" de modo que as
funerárias inabilitadas, em razão desses novos fatos analisados, tenham
ocasião de apresentar recurso e impugnar os mo�vos específicos da decisão
da comissão.
Nessa linha, não há que se falar em tomada de decisão pelo Secretário
Execu�vo neste estágio do processo. A referida Autoridade Administra�va
atuará, em caso de recurso eventualmente interposto pela empresas
inabilitadas e tal qual em outras ocasiões, como instância administra�va
revisora. Assim, estará garan�do às empresas licitantes o direito ao recurso
administra�vo conforme previsto na Lei n. 9.784/1999, na Lei n. 8.666/1993 e
no próprio Edital de Licitação.”

5. Ante o exposto, encaminho os autos a essa Comissão Especial de Licitação para conhecimento e
providências, haja vista a recomendação constante no Despacho – SEJUS/AJL (72837491).

 

Atenciosamente,

GILCE SANT’ANNA TELES
Chefe de Gabinete
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