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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0035/2019 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar a estruturação do 

sistema próprio de ensino municipal e formação de docentes, do segmento da 

educação infantil a fim de atender a rede municipal da Secretaria da Educação do 

Município de Camaçari (BA). 

DATA DE ABERTURA: 22/04/2020 

RECORRENTE: PROSE7E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A decisão que classificou e declarou o resultado da fase de habilitação foi publicada 

no Portal de Compras em 27/04/2020. A recorrente apresentou seu recurso em 

30/04/2020.  

Na forma do art. 109, I da Lei 8.666/93 o prazo para apresentação de recurso contra 

decisão da fase de habilitação é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso 

apresentado. 

Outrossim, na data de 07/05/2020 foi enviado PR email da COMPEL contrarrazões de 

recurso pela FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL - FADURPE, também tempestivas, tendo em vista que a comunicação 

do recurso aos demais licitantes foi publicada em 30/04/2020, em consequência do 

que se deflagrou prazo de 5 dias úteis para impugnação do recurso, na forma do art. 

109, §3º da Lei 8.666/93. 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

Em suma, alega a Recorrente que empresa FADURPE – Fundação Apolônio Salles 

de Desenvolvimento Educacional apenas entregou os envelopes exigidos na licitação, 

ausentando-se da sessão antes do credenciamento dos prepostos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Seguiu asseverando que a referida empresa apresentou cópias simples dos 

documentos de habilitação (atestados de capacidade técnica), sem que houvesse 

acompanhamento de preposto visando a apresentação de documentos originais para 

autenticação, tendo, portanto, descumprido o item 9.5 do edital. 

No que se refere à AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, aduziu que a 

referida empresa apresentou a documentação referente à proposta técnica (CDs, 

livros, documentos e catálogos) através de uma bolsa, tendo sido, inclusive, 

registrado em ata da sessão realizada em 22/04/2020. 

Dessa forma, concluiu que a empresa AVANTE deixou de cumprir com o item 5.1 do 

edital, de modo que os documentos “não devem ser, sequer, analisados por essa 

Comissão e consequentemente, afastados de qualquer análise”. 

Em sede de contrarrazões, a FADURPE se resumiu a afirmar que o edital, “para 

comprovação da capacidade técnica, basta à apresentação de apenas 01 (um) 

atestado. No caso em comento, a contrarrazoante apresentou cinco cópias, sendo 

duas autenticadas.” 

Seguindo, ratificou que a Administração não deve incorrer em formalismo inútil e que 

a licitante não pode ser excluída do processo por conta de questões irrelevantes, 

como omissões, falta de autenticação em documentação ou irregularidades formais. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“Assim, diante de tudo ora exposto, a Recorrente requer digne-se V. As. Conhecer as 

razões do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, dando-lhe PROVIMENTO, 

culminando assim com a desabilitação da empresa FADURPE – FUNDAÇÃO 

APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL e, 

consequentemente seja mantida a decisão quanto a habilitação da empresa 

Recorrente, qual seja, PROSE7E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI, como medida 

da mais transparente Justiça!” 
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DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“Assim, fulcrada nas razões apresentadas pela contrarrazoante, requer que não seja 

alterado o julgamento dessa nobre comissão, e solicitamos que essa Administração 

considere IMPROCEDENTE o recurso da empresa Prose7e Serviços Educacionais 

EIRELI e que a FADURPE permaneça HABILITADA.” 

DO JULGAMENTO  

Em relação a documentação apresentada pela FADURPE, não merece acolhimento a 

irresignação da Recorrente, pois, como cediço, no momento de crise causada pela 

notória situação decorrente da pandemia do COVID-19, os serviços cartorários não 

estão funcionando, de modo que há entendimento pacificado pela aceitação dos 

documentos exigidos no edital em cópia simples, sobretudo quando são passíveis de 

diligência. 

É óbvio que, trata-se de medida que considera a situação excepcional acima 

retratada, visando possibilitar o maior número possível de participantes no processo 

licitatório, em homenagem ao princípio da competitividade. 

Importante frisar, porém, que a referida medida se restringe ao curso competitivo do 

certame, de modo que, por óbvio, também há um entendimento pacificado na 

Comissão no sentido de que, ao tempo em que seja declarada vencedora a empresa 

que apresentou eventual documentação em cópia simples, será comprovada, através 

de diligência, a autenticidade dos respectivos documentos apresentados no curso do 

certame, cuja ratificação será condição para a efetiva contratação. 

Em que pese a modalidade presencial designada no processo (concorrência), repete-

se, a alternativa é de suma importância para garantir a ampla competitividade e, 

sobretudo, admitir a possibilidade de flexibilização das formalidades ora impraticáveis, 

sem, contudo, afastar os princípios inerentes ao procedimento, além de se evitar a 

compulsoriedade da presença de representantes das licitantes neste momento, 

franqueando-a a referida opção. 
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Além disso, o edital é expresso no sentido de que a ausência de credenciamento não 

constituirá motivo para inabilitação, litteris: 

 

Já no que se refere à documentação (proposta técnica) da AVANTE, assiste razão às 

alegações da Recorrente, pois são documentos passíveis de verificação em fase 

subsequente e específica (análise da pontuação técnica), cuja regra contida no item 

5.1 deve ser imperiosamente observada, por ser a condição que garante a 

inviolabilidade de documentos que irão determinar a pontuação/classificação das 

licitantes. 

A Comissão constatou que os documentos mencionados pela Recorrente 

(apresentados pela AVANTE) foram realmente apresentados através de uma simples 

bolsa, comprovando que a Recorrida deixou de observar condição expressa do edital, 

senão vejamos: 

 

Como cediço, há entendimento sumulado no STF (Súmulas 346 e 473), que dá à 

Comissão o poder de autotutela, através do qual, em juízo crítico, constatando o vício, 

esta poderá revogar seus atos, visando a consecução das finalidades a que se 

destina a licitação e, principalmente, para que seja alcançado o interesse público. 

Diferente disso, se a Comissão não reconhecesse a necessidade da correção, estaria 

agindo contrariamente aos princípios inerentes ao processo licitatório, a exemplo da 

isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 

Diante de todo o exposto, deverá ser parcialmente acolhido o recurso da Recorrente.  
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DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, fundamentada nos termos do edital, e com 

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e 

nos dispositivos da Lei 8.666/93 e da LC 123/06, resolve conhecer do recurso 

interposto pela PROSE7E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI., para no mérito: 

1 – DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, para, em consonância com 

os princípios e normas que regem a licitação, manter a habilitação da empresa 

FADURPE – FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL e declarar a inabilitação da empresa AVANTE EDUCAÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0035/2019 – 

COMPEL. 

2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. 

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

Camaçari/BA, 07 de maio de 2020.  

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

     
 

Ana Paula 
Souza Silva 
Presidente                                        

 
 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 
Membro 

 
 
Wadna Cheile Melo 

da Costa 
Membro 

 
 

Priscila Lins dos 
Santos 

Membro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


