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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

JULGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 035/2019 

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 PEDIDO 

A decisão que declarou a empresa Recorrente inabilitada foi em 07/05/2020.  

A representação foi apresentada no dia 11/05/2020, portanto, no segundo dia útil 

após a divulgação acima. 

Dessa forma, conforme prevê o art. 109, II da Lei nº 8.666/93, é tempestivo o referido 

pleito. 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

Alega a Recorrente que foi indevidamente inabilitada em decorrência do recurso 

apresentado pela empresa PROSE7E, que apontou o descumprimento do item 5.1 do 

edital, por ter supostamente apresentado a documentação relativa a proposta técnica 

dentro de uma bolsa. 
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Seguiu contrapondo que, “todos os envelopes da Requerendo foram entregues 

devidamente lacrado, e que os cd’s, livros, documentos e catálogos da referida bolsa 

não faziam parte das exigências do Edital, destinando-se a evidenciar concretamente 

o quanto há de produção técnica da Requerente, já comprovada na proposta técnica.” 

Alegou, ainda, que não houve pedido pela inabilitação da Requerente por parte da 

PROSE7E no seu recurso, que apenas requereu que os documentos da AVANTE não 

fossem analisados, tendo a Comissão inobservado a necessidade da decisão 

hierárquica. 

Asseverou, por fim, que a Comissão sequer lhe informou da apresentação do recurso 

da PROSE7E, de modo que ficou impedida de exercer o seu direito de defesa. 

DO PEDIDO DA REPRESENTAÇÃO 

“... a Requerente vem a V. Exª, em face da irreversibilidade da decisão ilegal da 

Comissão de Licitação e da inviabilidade de reintegração da Requerente no processo 

licitatório face à abertura dos envelopes de propostas técnicas das demais 

concorrentes, requerer a revogação da licitação em curso, em face das manifestas 

ilegalidades praticadas pela referida Comissão, causando prejuízos não só à 

Requerente, mas principalmente à própria Administração, que teve suprimida maior 

gama de escolhas de concorrentes para os serviços pretendidos, quiça furtando-se de 

ter melhor qualificação e menores preços.” 

DO JULGAMENTO  

Após verificados os fundamentos acima, conclui-se pela necessidade de uma análise 

ponto a ponto: 

I – da documentação referente a proposta técnica da Requerente: 

De logo, é imperioso ressaltar que causa espécie a alegação da AVANTE na sua 

representação, de que teria apresentado a documentação (proposta técnica) lacrada, 

sendo que a sua primeira preocupação foi exatamente requerer a retirada do 
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processo, da referida documentação que evidenciaria a sua produção técnica, 

conforme pedido/protocolo de fl. 595 dos autos, cujo print trazemos abaixo: 

 

Com a devida vênia, a pretensão da empresa é totalmente controversa e conflita com 

sua própria atitude acima, beirando a possibilidade de se aferir um entendimento de 

que a mesma estaria agindo de má-fé, visando a anulação do processo conduzido 

dentro das regras previstas no edital e pautada nos princípios licitatórios aplicáveis, 

com a clara pretensão de ter nova oportunidade de participação, já que no certame 



 

 4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ora em análise, não foi capaz de se manter, única e exclusivamente em 

decorrência da falta de zelo próprio. 

Ratifica-se, não pode a Requerente querer atribuir à esta Comissão a 

responsabilidade e forçar a anulação do processo, quando, na verdade, deixou de 

observar previsão expressa do edital, conforme já retratado no julgamento prévio, que 

determinou sua inabilitação: 

 

A Comissão, quando da tomada da decisão acima retratada, verificou que toda a 

documentação, incluindo-se os documentos passíveis de aferimento da pontuação 

técnica da empresa, estavam soltos dentro de uma bolsa, portanto, em desrespeito à 

previsão do instrumento convocatório.  

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da 

legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias, que impõem à 

Administração e aos licitantes a observância das normas estabelecidas no edital, o 

que não ocorreu por parte da AVANTE no caso ora em voga. 

Dessa forma, não merece prosperar a alegação da AVANTE, vez que claramente, 

descumpriu a exigência de apresentação de todos os documentos (envelopes) 

devidamente lacrados e invioláveis. 
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II – da suposta ausência de pedido da PROSETE e da ausência de decisão 

hierárquica: 

Quanto ao referido tópico, também não merece ser acolhido, pois como retratado no 

julgamento pela inabilitação da AVANTE, a decisão decorreu do poder de autotutela 

que é franqueado à Comissão, cujo entendimento é sumulado pelo Supremo Tribunal 

Federal - STF, através das Súmulas 346 e 473. 

O entendimento jurisprudencial determina que “A Administração pode declarar a 

nulidade dos seus próprios atos”. 

Portanto, foi exatamente o que ocorreu no caso em apreciação, vez que a Comissão, 

de ofício, apenas anulou a sua decisão inicial que definiu pela habilitação equivocada 

da ora Requerente, para, através da reavaliação dos documentos recebidos, ratificar 

o descumprimento da exigência do edital. 

Ademais o art. 109 §4º da lei 8.666 estabelece que a Comissão poderá reconsiderar 

seus atos se assim julgar pertinente,  ou à remessa à autoridade superior competente 

caso mantenha sua decisão inicial e como  no caso em tela a decisão da COMPEL foi 

reformada não cabendo a necessidade de remessa à autoridade superior. 

III – do suposto impedimento ao exercício do direito de defesa (no recurso da 

PROSE7E) 

Por fim, em relação a este tópico, temos que também não merece o acolhimento, haja 

vista que o recurso da PROSE7E, assim como os demais recepcionados no âmbito 

do certame, foi anexado ao Portal de Compras no dia 30/04/2020, e enviado por e-

mail, inclusive à AVANTE, conforme abaixo: 
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Dessa forma, ao contrário do que sustenta a Requerente, foi garantida a possibilidade 

de qualquer interessado se manifestar acerca dos seus termos do referido recurso, 

não havendo que se falar em cerceamento do seu direito de defesa. 

Ademais, não obstante a oportunidade que lhe foi conferida à época do recurso da 

PROSE7E, a presente apreciação confirma que esta Comissão respeita o direito de 

ampla defesa e contraditório da AVANTE, que é inerente ao procedimento, e 

necessários para obtenção do resultado correto, justo e isonômico. 

Isto posto, diante de toda a fundamentação acima, sugerimos o não acolhimento a 

representação da AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, sobretudo pelo 

fato de que, repete-se, com a devida vênia, nos parece que a manifestação ora em 

análise não passa de demonstração clara de que a AVANTE, reconhecendo o seu  
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descuido, tenta tumultuar o processo e anular o certame, com a finalidade de ter nova 

chance de participar de eventual nova licitação. 

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 da representação 

apresentada pela AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL ., para no mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO a presente representação, para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então 

no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 035/2019 

2- Atribuir eficácia hierárquica a representação, submetendo-a a apreciação do Sr. 

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

Camaçari/BA, 18 de maio de 2020.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
     
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente                                        

 
 

Aricele Guimarães Machado 
Oliveira 
Membro 

 
 

Wadna Cheile Melo da 
Costa 

Membro 
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Camaçari/BA, 18 de maio de 2020. 

 

Senhor Secretário, 

 

 

 

Em obediência ao art. 109, § 4º e inc. II, 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 da representação da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 035/2019, apresentada pela licitante AVANTE EDUCAÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL ., contra a decisão da Comissão de Licitação.  

 No referido instrumento, constam as razões Comissão de Licitação, quanto à 

opinião de NEGAR PROVIMENTO a presente representação, para, em consonância 

com os princípios e normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados 

até então no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 035/2019 

 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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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 035/2019 

DECISÃO DEFINITIVA – PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO APRESENTADA PELA 

LICITANTE AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL . 

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

conformidade com o disposto no art. 109, §4º e inc. II, da Lei no 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas na Representação interposta 

pela licitante AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL .;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO a presente representação, para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então 

no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 035/2019. 

Camaçari/BA, 18 de maio de 2020 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

 


