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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

  

JULGAMENTO DE RECURSO 

anasouza 

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: AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES 

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 05/05/2020 foram enviados para o email da COMPEL as  

contrarrazões de recurso pela PROSE7E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI, 

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 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, por ser uma entidade associativa sem fins 

lucrativos, foi indevidamente inabilitada, por não ter apresentado a certidão negativa 

de concordata e falência prevista no item 7.2.5, alínea “c”, do edital. 
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Asseverou que, “como visto, não se enquadrando a associação civil AVANTE na 

condição de empresário ou sociedade empresária, e, portanto, inabrangida pela Lei nº 

11.101/05, há manifesta abusividade - e ilegalidade - na exigência de apresentação 

de certidão de situação que não lhe afeta, como a determinada pelo item 7.2.5, “c”, do 

edital. 

Ratificou, por fim, não haver lei que autorize a falência, concordata ou recuperação 

judicial de associação, de modo que, como consequência, não deve ser exigida a 

certidão correspondente. 

Em contrarrazões, a PROSE7E afirmou que não deve ser acolhido o recurso da 

Recorrente, vez que “o instrumento editalício é a lei interna do perecimento licitatório 

e não pode ser descumprido pela Administração Pública e deve ser observado por 

todos os licitantes para que concorram em igualdade de condições, em atendimento 

ao princípio da isonomia”. 

Por fim, a PROSE7E acrescentou que deve ser mantida a inabilitação, pois a 

Recorrente, além de não ter apresentado a certidão de que trata o seu recurso, 

também não cumpriu a exigência contida no item 5.1 do edital, tendo apresentado 

documentos relacionados a sua proposta técnica dentro de uma bolsa, não 

constituindo envelope lacrado e indevassável. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“Isto posto, tem o presente Recurso o objeto de afastar o entendimento de 

descumprimento, pela AVANTE, do item 7.2.5, “c”, do Edital, eis que inaplicável a 

situação de falência, concordata ou recuperação judicial a uma entidade associativa 

civil sem fins lucrativos, e, assim despicienda a apresentação da certidão prevista, e, 

em consequência, de revisar a decisão de inabilitação para a Concorrência 35/2019, 

habilitando-a para todos os efeitos.” 
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DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“Diante do exposto, requer a Recorrida que seja negado provimento ao recurso 

interposto pela empresa Avante Educação e Mobilização Social, mantendo a decisão 

que a inabilitou do presente certame licitatório”. 

DO JULGAMENTO  

Após análise dos fundamentos acima, conclui-se que a irresignação da AVANTE se 

refere a exigência contida no item 7.2.5.c do edital CC 035/2019, pertinente aos 

critérios de qualificação financeira, especificamente quanto a apresentação da 

“certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica.” 

Como afirmado pela própria Recorrente, é de se pontuar que a qualificação jurídica da 

empresa não se coaduna com o direito empresarial, isso porque as associações são 

caracterizadas pela união de esforços individuais para exploração de uma atividade 

não econômica, ou seja, sem fins lucrativos. 

Dessa forma, as Associações não se sujeitam ao direito falimentar, razão pela qual, é 

dever dessa Comissão de Licitação reconhecer que não se verifica qualquer 

fundamento que justifique a exigência de apresentação da certidão ora em apreço. 

O julgamento pela inabilitação da Recorrente se deu na utilização da literalidade do 

instrumento convocatório, contudo, considerando a circunstância excepcional, há de 

se reconhecer a necessidade de uma interpretação sistemática, pois, não estando as 

Associações sujeitas a Lei nº 11.101/2005, a exigência de documento atrelado a esta 

legislação, acarreta formalismo excessivo. 

O festejado doutrinador Marçal Justen Filho ratifica que: “A maior dificuldade a ser 

enfrentada reside no pretenso formalismo adotado pela Lei nº 8.666/93. Muitas vezes, 

não há dúvida acerca da solução juridicamente mais correta. Hesita-se, porém, em 
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reconhecer se tal solução seria, também a mais acertada do ponto de vista legal. O 

dilema é mais aparente do que real, já que o jurídico sempre deve prevalecer, em 

todas as hipóteses. Não se passa diversamente no tocante à Lei nº 8.666/93. O 

trabalho de interpretação e aplicação desse diploma deve ser norteado à realização 

da solução mais justa e compatível com o sistema jurídica vigente. Trata-se enfim, de 

determinar os princípios hermenêuticos que nortearão a atividade do aplicador. Definir 

os princípios hermenêuticos é sempre relevante, no trabalho jurídico. Mas essa 

definição adquire maior importância quando se enfrenta um diploma com as 

peculiaridades da Lei nº 8.666.” 

Nesse sentido, o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal repele cláusulas 

restritivas à participação dos interessados em procedimento licitatórios, verbis: 

Art. 37. (...) 

(...) 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” 
 

(GRIFAMOS) 

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 rever 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 

competitividade e da legalidade. 
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Isto posto, diante da fundamentação acima, deverá ser acolhido o recurso da 

Recorrente. 

 

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 AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL., para no mérito: 

1 –  DAR PROVIMENTO ao presente recurso, CONTUDO, será mantida a 

inabilitação da empresa Recorrente na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 035/2019, 

pelos motivos exposados no julgamento do recurso da empresa PROSE7E, cuja 

publicação ocorre de maneira simultânea.  

2- Negar o pedido de remessa à Autoridade Superior, uma vez que não ocorrida a 

hipótese de remessa prevista no art. 109, §4º da Lei 8.666/93, posto que a autoridade 

que praticou o ato recorrido reconsidera sua decisão e dá provimento ao recurso 

manejado. 

Camaçari/BA, 07 de maio de 2020.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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