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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

 

 

Pregão Presencial nº 041/2019 – COMPEL 

 

OBJETO:Contratação de empresa especializada para impressão e confecção do referencial 

curricular pedagógico. 

 

DATA DE ABERTURA: 15/03/2018 

 

RECORRENTES: ARTES GRÁFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA. e 

BOXFORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

 

 

DA TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS 

 

A decisão que declarou a empresa LAFAYETTE MORAES SARMENTO NETO EIRELI – 

ME vencedora foi publicada no Portal de Compras em 23/04/2019. As recorrentes ARTES 

GRÁFICAS DO NORDESTE LTDA. e BOXFORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

apresentaram seus recursos em 24/04/2019 e 26/04/2019, respectivamente. 

 

Na forma do art. 4º, XVIII da Lei 10.520/2002 o prazo para apresentação de recurso contra 

declaração de vencedor é de 3 dias. 

 

Dessa forma, os recursos apresentados por ambas as Recorrentes foram tempestivos.  

 

Sem mais, reproduzindo trechos das pretensões recursais em apertada síntese, segue abaixo o 

posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio. 
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DOS RECURSOS 

 

1. Recurso da Artes Gráficas do Nordeste Ltda. 

 

Alega a Recorrente que apesar de classificada após apresentar amostra satisfatória, acabou 

sendo inabilitada em virtude de, por equívoco, ter apresentado cópia da Certidão de Concordata 

e Falência vencida, tendo informado no ato que dispunha da certidão atualizada. 

 

Aduziu ainda que, diferente do tratamento que lhe foi direcionado, com fulcro no art. 27, §6º da 

Lei Municipal 803/2017, foi concedida a outros licitantes a chance de juntada posterior de 

documentos (atestados) apresentados originalmente em cópia simples, possibilitando que o 

saneamento acarretasse a habilitação das referidas empresas. 

 

Asseverou, também, que a não concessão da oportunidade de que trata o dispositivo 

supramencionado, resultou em tratamento diferenciado pelo Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, 

atentando contra os princípios da isonomia e igualdade. 

 

Por fim, requereu seja reavaliada a decisão que a inabilitou, para que seja considerada a 

certidão atualizada. 

 

1.1Do julgamento do Recurso da Artes Gráficas do Nordeste Ltda. 

 

Dessa forma, ponderada a razoabilidade e oportunidade dada as demais licitantes, é dever da 

Administração reconhecer o excesso de formalismo aplicado à situação da Recorrente, na 

medida em que não lhe foi dada a chance de atualizar a certidão apresentada no seu envelope, 

nem mesmo dentro da sessão em que se procedeu a análise dos seus documentos. 

 

Ainda, é importante salientar que o Tribunal de Contas da União já proferiu entendimento em 

sede de Pregão Presencial, através do Acórdão 1758/2003 – Plenário, entendendo correta a 

conduta de Pregoeiro que recebeu certidão de licitante com prazo vencido e procedeu 

verificação direta no site do órgão emissor que a empresa estava em situação regular e a 

habilitou. 
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No caso da Recorrente, considerando que a certidão de concordata e falência não permite a 

emissão direta no site, nada mais justo seria que também conceder o prazo de 02 (dois) dias de 

que trata o art. 27, §6º da Lei Municipal 803/2017 à licitante, para que pudesse demonstrar a 

regularidade que efetivamente comprovou, mediante certidões anexas ao seu recurso constantes 

nos autos, cuja autenticidade pôde ser verificada através do site do órgão emissor, qual seja, o 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA. 

 

É importante registrar, que uma das certidões apresentadas pela Recorrente foi emitida em 

15/02/2019, com validade de 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão, restando, 

portanto, suficiente para comprovar que a Recorrente estava regular na data da sessão inaugural 

do PP 041/2019, podendo concorrer em igualdade de condições com as demais licitantes. 

 

Salutar reconhecer que, para que seja alcançado o interesse público, é imprescindível o 

desapego a formalismos desnecessários, especialmente quando não houver possibilidade de 

contaminação do conteúdo material da proposta de preços, o que é exatamente o caso da 

Recorrente. 

 

Assim também determinam os §§’s 7º e 8º, do art. 27 da Lei Municipal 803/2017 acima citada, 

litteris: 

 

§7º - Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, 

mediante ato motivado da comissão de licitação. 

 

§8º - Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja 

ocorrência não comprometa a idoneidade do documento ou a perfeita 

compreensão do conteúdo da proposta. 

 

O festejado doutrinador Hely Lopes Meirelles1, ensina que a licitação é “procedimento formal, 

entretanto, não se confunde com formalismo, que se caracteriza por exigências inúteis e 

desnecessárias. Por isso mesmo, não se anula o procedimento diante de meras omissões ou 

irregularidades formais na documentação ou nas propostas, desde que, por sua irrelevância, 
                                                           
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
274. 
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não causem prejuízo à Administração ou aos licitantes. A regra é a dominante nos processos 

judiciais: não se decreta a nulidade onde não houver dano para qualquer das partes”. 

 

Nessa mesma linha,decidem os Tribunais brasileiros, senão vejamos: 

 

“A licitação consiste em processo administrativo que visa à escolha do 

futuro contratante que apresente a melhor proposta. Não se constitui 

em corrida de obstáculos cujo vencedor é o participante mais veloz. 

Acima do interesse privado dos participantes em vencer o certame, 

sobrepaira o interesse público a ser perseguido pela Administração 

Pública. Daí que há de ser assegurado tanto quanto possível a maio 

competitividade do certame. Neste quadro, a exclusão de licitante 

apenas por razão de mera irregularidade formal é medida que põe o 

interesse privado dos demais licitantes acima do interesse público.” 

Recurso provido. (APELAÇÃO CÍVEL N° 70001115245, 2ª 

CÂMARA CÍVEL, TJ/RS, RELATOR: MARIA ISABEL DE 

AZEVEDO SOUZA, JULGADO EM 28/06/2000) - grifos nossos 

 

“No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve 

pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a 

adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau 

de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, 

promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo 

extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das 

prerrogativas dos administrados.” - Acórdão 357/2015 – Plenário. 

 

“Deve se evitar a desclassificação de propostas pelo descumprimento 

de exigências pouco relevantes, em respeito ao princípio do formalismo 

moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração. 

Recomendação.” - Acórdão 11907/2011 – Segunda Câmara. 

 



 

 5

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

“17. Uso esses exemplos para ilustrar os possíveis desdobramentos de 

uma situação absolutamente banal que ferem o princípio da 

razoabilidade. 

19. O apego a formalismos exagerados e injustificados é uma 

manifestação perniciosa da burocracia que, além de não resolver 

apropriadamente problemas cotidianos, ainda causa dano ao Erário, 

sob o manto da legalidade estrita. Esquece-se o interesse público e 

passa-se a conferir os pontos e vírgulas como se isso fosse o mais 

importante a fazer” - Decisão 695/99 – Plenário 

 

Diante de todo o vastamente exposto e, sobretudo, em virtude do tratamento diferenciado que 

foi dado à Recorrente na apreciação de sua documentação, devem ser acolhidas as pretensões 

recursais da empresa Artes Gráficas e Editora do Nordeste Ltda., de modo que,diante da 

apresentação da  certidão de concordata e falência devidamente atualizada em sede de recurso, 

a referida empresa deverá ser considerada habilitada no âmbito do Pregão Presencial 041/2019, 

para fins do seu julgamento definitivo. 

 

 

2. Recurso da Boxforte Comércio e Serviços Ltda. 

 

Alega a Recorrente que o julgamento das amostras recebidas no âmbito do processo foi 

realizado mediante critérios subjetivos ou não previstos no edital, requerendo a anulação da sua 

desclassificação, bem como a desclassificação das empresas Artes Gráficas e Lafayette Moraes. 

 

Por fim, requereu a realização de acareações das amostras aprovadas em suposta 

desconformidade com o edital. 

 

Antes de adentrarmos na análise dos elementos constantes do recurso em voga, forçoso é 

destacar, notadamente ante a especificidade do que é discutido na referida peça, a dificuldade 

para a COMPEL na identificação dos elementos que possibilitem a confirmação do que atende 

e do que não atende às necessidades da área requisitante, no que se refere às especificações do 

objeto, requisitos exigidos para a contratação e atendimento ao interesse público. 
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É certo, ainda, que a referida confirmação somente pode ser afirmada pelos profissionais da 

área específica, tendo sido, após submetido o recurso, efetivamente afirmada/atestada pela área 

técnica neste procedimento, vide resposta do recurso assinada pela Coordenação de Contratos e 

Processo da Secretaria de Educação - SEDUC. 

 

 

2.1 Do julgamento do Recurso da Boxforte Comércio e Serviços Ltda 

 

Nesse contexto, a resposta técnica do Recurso assegura que: 

 

  (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

(...) 
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Dessa forma, conforme ratificado pela área técnica, não merecem ser acolhidas as alegações da 

Recorrente, ficando mantidas as decisões acerca das análises das amostras de todas as licitantes 
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e ratificada a inadequação da sua amostra, em relação ao que foi exigido no Pregão Presencial 

nº 041/20109. 

 

 

DA DECISÃO 

 

Face ao vastamente exposto, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, fundamentada nos termos do 

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

e nos dispositivos da Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05 e c/c a Lei 8.666/93, resolve 

conhecer dos recursos interpostos pelas empresas  ARTES GRÁFICAS E EDITORA DO 

NORDESTE LTDA. e BOXFORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.,para no mérito: 

 

1 – DAR PROVIMENTO ao recurso da ARTES GRÁFICAS E EDITORA DO NORDESTE 

LTDA para, em consonância com os princípios e normas que regem a licitação, considerá-la 

habilitada, modificando-se a decisão proferida através da Ata de Reabertura III, datada de 

11/04/2019; 

 

2– NEGAR PROVIMENTO ao recurso da BOXFORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 

para, conforme avaliação da área técnica, manter as decisões efetuadas em sede de apreciação 

das amostras, no âmbito do processo, ficando ratificada a desclassificação da referida 

Recorrente;  

 

3- REFORMAR o julgamento final do processo, para, em decorrência da sua habilitação,e 

também da aprovação de sua amostra, determinar vencedora a empresa ARTES GRÁFICAS E 

EDITORA DO NORDESTE LTDA, cuja proposta, dentre as habilitadas e classificadas, é a 

mais vantajosa para a Administração; 

 

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

Secretário Municipal da Administração para reforma da decisão. 

 

É o parecer, SMJ. 
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Camaçari/BA, 09 de maio de 2019. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Ana Paula 
Souza Silva 

Presidente/apoio 

 
 

 
Ana Carolina da 
Silva dos Santos 

Pregoeira 

 
 

 
Ana Carolina 

Iglesias de S. R. 
Santana 
Apoio 

 
 

 
Aracele Santos 

de Oliveira 
Apoio 

 
 
 

Michelle Silva  
Vasconcelos 

Apoio 
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Camaçari/BA, 09 de maio de 2019. 

 

Senhor Secretário, 

 

 

 

Em obediência ao art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com redação 

determinada pela Lei Federal n.º 8.883 de 8 de junho de 1994, encaminhamos a V. Sª., o 

julgamento dos recursos do Pregão Presencial nº 041/2019 – COMPEL, interpostos pelas 

licitantes ARTES GRÁFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA. e BOXFORTE 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., contra a decisão da Pregoeira/Comissão de Licitação.  

 

 No referido instrumento, constam as razões da Pregoeira/Comissão de Licitação, quanto 

à opinião de DAR PROVIMENTO ao recurso da ARTES GRÁFICAS E EDITORA DO 

NORDESTE LTDA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da BOXFORTE COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA., para, em consonância com os princípios e normas que regem a licitação, 

reformar a decisão final do processo, visando a definição da empresa ARTES GRÁFICAS E 

EDITORA DO NORDESTE LTDA., como vencedora, haja vista sua habilitação decorrente da 

apreciação de seu recurso. 

  

Aguardando o pronunciamento de V. Sa., subscrevemo-nos atenciosamente, 

 

 

Ana Paula Souza Silva 

Presidente da COMPEL 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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Pregão Presencial nº 041/2019 – COMPEL 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELAS LICITANTES ARTES GRÁFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA. e BOXFORTE 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no8.666/93, e 

 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas nos Recursos interpostos pelas licitantes 

ARTES GRÁFICAS E EDITORA DO NORDESTE LTDA. e BOXFORTE COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA.;  

 

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL e a manifestação técnica 

da Coordenação de Contratos e Processo da Secretaria de Educação - SEDUC; 

 

RESOLVE: 

 

 DAR PROVIMENTO  ao recurso da ARTES GRÁFICAS E EDITORA DO NORDESTE 

LTDA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da BOXFORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., para, em consonância com os princípios e normas que regem a licitação, reformar a 

decisão final do processo, visando a definição da empresa ARTES GRÁFICAS E EDITORA 

DO NORDESTE LTDA., como vencedora, haja vista sua habilitação decorrente da apreciação 

de seu recurso. 

 

Camaçari/BA, 09 de maio de 2019 
 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


