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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2021– COMPEL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00056.11.07.611.2021 

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços especializados em Consultoria 

Operacional para formular, implantar e executar procedimentos técnicos de Auditagem, 

Qualificação e Recuperação/Compensação de créditos oriundos do Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor (PASEB), referente ao exercício de 2016 em favor do Município de 

Camaçari, em todos os seus órgãos e entidades que compõem a Administração Direta e 

Indireta. 
 

RECORRENTE: SESCONTI SERVIÇOS LTDA. 

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

A decisão que desclassificou a empresa SESCONTI SERVIÇOS LTDA foi divulgada no 

Diário Oficial do Município de nº 1673, no Portal de Compras do Município 

www.compras.camacari.ba.gov.br e através de email no dia 24/05/2021, tendo a Recorrente 

manifestado a sua intenção de recurso e apresentado os memoriais por email no dia 07/06/2021.  

Na forma do art. 109, I da Lei Federal nº 8666/93, o prazo para apresentação de recurso é de 5 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. Dessa forma, é 

intempestivo o recurso. 

De qualquer forma, para que seja garantida a tutela de todo e qualquer pleito voltado à 

consecução do interesse público, será conhecida a referida peça, como direito de petição e 

visando a total transparência dos atos desta Comissão. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente alega sucintamente que a Comissão de Avaliação da Proposta Técnica que no 

item 2.3.1, apresentação de profissional de direito (advogado) com título de mestrado em áreas 

afins do objeto contratado, não foi apresentado pela SESCONTI, a qual impossibilitou a 

pontuação; 

 

A priori a SESCONTI demonstrou que o profissional CÍCERO DELANO HOLANDA 

ARAÚJO, advogado, inscrito na OAB/CE 16.841, faz parte o seu quadro de profissionais 
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técnicos e que o referido profissional possui mestrado em ECONOMIA pela UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ o qual, aparentemente, não foi considerado pela Comissão de 

Avaliação; 

 

Assim sendo, após constar na proposta técnica o diploma de doutorado do profissional 

propalado, a SESCONTI obterá a pontuação total de 60 (sessenta) pontos, ou seja, mínimo 

possível para habilitação técnica. 

 

 RAZÃO DO RECURSO:  Requer que seja alterada a decisão da habilitação técnica da 
SESCONTI SERVIÇOS LTDA, pois considera que a comissão de avaliação tomou a decisão 
equivocada. 

DO JULGAMENTO  

Questionada acerca das alegações recursais, a Comissão de Avaliação Técnica emitiu relatório 

a esta Comissão com as seguintes alegações:  
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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, resolve conhecer do recurso interposto pela SESCONTI SERVIÇOS LTDA, para 

no mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 
normas que regem a licitação, manter a decisão que desclassificou a SESCONTI SERVIÇOS 
LTDA, na disputa da TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2021 – COMPEL. 
 

Camaçari/BA, 07 de junho de 2021.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente 

 
 
 

Diego Manoel Oliveira da Paixão 
Membro 

 

 

Ana Carolina da Silva do Santos 
Membro 

 


