


 

ESTADO DO PARANÁ - PODER EXECUTIVO 
      PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 

    GESTÃO 2021/2024 –“Cruzeiro do Sul com mais Amor” 

 
 

RESPOSTA ÀO RECURSO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001/2021 
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021 
 
OBJETO: Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, sendo profissionais 
autônomos, para atuarem na área de saúde, devendo a contratação ocorrer conforme 
necessidade e o interesse público, suprindo assim as necessidades do Departamento 
Municipal de Saúde, na contratação de Serviços especializados de Enfermeiro (a), 
Técnico em Enfermagem(a) e Agente de Combate as Endemias. 
 

 

I – RELATÓRIO 

Trata-se de RECURSO interposto pela pessoa de Luana Beckenkamp, pessoa 

física, inscrita no CPF nº 067.970.119-22, residente na Rua Chile, 143, Centro na Cidade 

de Paranacity, contra a decisão da comissão de licitação que desclassificou a recorrente. 

 

É o sucinto relatório.  

 

II – DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES E DA RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

Inicialmente, reconhece-se que a interposição do recurso pela Recorrente trata-

se de forma legítima de esta defender seus interesses, no entanto, suas alegações não 

prosperam. Senão, vejamos:  

O primeiro ponto a ser analisado é que a referida pessoa, não apresentou a 

documentação conforme o edital, então ficando assim inabilitada, conforme todos os 

outros protocolos até aquela data, considerando que o protocolo da requerente foi o 3º 

protocolo para a referida vaga. 

Em segundo, trata-se de DUAS vagas, ou seja: 

1º protocolo – Preenche a primeira vaga; 

2º protocolo – Preenche a segunda vaga; 

3º protocolo – caso algum dos anteriores desistam da vaga, automaticamente, 

será solicitado o referido documento não apresentado ou apresentado de forma 

inadequada, para possível preenchimento da vaga. 

Sendo assim, o e-mail citado no recurso, que no qual se referiu-se a participante, 

conforme dito no corpo do e-mail, foi um engano, ou seja, no momento de selecionar o e-
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mail, acabou por selecionando o de vossa senhoria, após percebido o referido erro, 

imediatamente, foi comunicado, e orientado, caso exista alguma desistência, voltaremos a 

entrar em contato. 

Pois bem, mais que claro, que a decisão das referidas vagas é por ordem de 

protocolo, vejamos: 

6.7. O Credenciamento estará disponível até 01 de agosto de 2021, todavia em razão da urgência 
do Departamento Municipal de Saúde, serão avaliados a documentação dos interessados o mais 
rápido possível, sendo que critério para a contratação será por ordem de protocolo do envelope, 
contados a partir do dia 01 de fevereiro de 2021, Os interessados serão inicialmente 
cadastrados pela ordem de apresentação dos envelopes contendo os documentos de 
habilitação e, posteriormente recadastrados conforme a ordem de execução dos serviços. 
 

Ou seja, a recorrente, foi informada desde o momento de seu protocolo da sua ordem de 
protocolo. 

Pois bem, esclarecendo que caso a documentação de vossa senhoria consta-se como 
HABILITADA, uma das vagas seria de vossa senhoria, no mesmo cenário de INABILITACÃO  dos 
protocolos anteriores. 

 
Da decisão da comissão: 
 
A Lei 8.666/93 diz: 
 

Art. 48. Serão desclassificadas: 
 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
 

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para aapresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidasneste artigo, facultada, no caso de 
convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluídopela Lei nº 9.648, de 1998) 

 
Considerando o artigo anterior, e o pedido de URGENCIA/EMERGÊNCIA, este com risco 

a vida, pelo departamento de saúde, decidiu, por tratar-se de um documento de fácil acesso, 
reduzir o prazo de apresentação do mesmo, pelo fato da urgência nesta contratação, não 
trazendo prejuízo e nem FAVORECIMENTO conforme citado por vossa senhoria. 

 
Esclarecemos que, acusação sem provas poderá gerar indenizações: 
 
“Em todos os casos, mediante provas robustas da existência do crime de calúnia ou injúria 

ou difamação ou ambos simultaneamente, pode a vítima obter uma decisão judicial que lhe 
confira uma indenização por Danos morais e/ou materiais em uma ação indenizatória.” 

 
 

 

III – DA DECISÃO 

Por tudo aqui exposto, conheço do RECURSO interposto pela pessoa de Luana 

Beckenkamp, pessoa física, inscrita no CPF nº 067.970.119-22, porque tempestivo, para, 

no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da legislação pertinente e fundamentação 

acima, para o fim de MANTER a decisão que denegou sua participação no presente 
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certame, sendo que caso haja desistência, a vossa senhoria terá o mesmo prazo, 

comunicada formalmente, para apresentação da documentação faltante, caso preencha 

os requisitos do edital, será contratada como 3º classificada. 

 

Cruzeiro do Sul, 23 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 

__________________________                                        ___________________________ 
Magaly Aparecida Borgo                                              Carlinhos Aparecido de Oliveira 
         Membro                                                                                  Membro 
                                        
                                                                                   
 
 
 

_______________________ 
Rosimara Bombardi Bigoni 

                                      Suplente 
 
 

 
 


