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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 081/2020 – COMPEL. 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de teste rápido igG e IgM para SARS COV-2 (novo 

coronavírus) para atender demanda da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari/Ba. 

DATA DE ABERTURA: 16/06/2020 

RECORRENTE: BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que declarou vencedora do certame a licitante QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA. 

foi publicada no 24/06/2020. A recorrente apresentou seu recurso em 25/06/2020.  

Na forma do item 14.3 do edital, o prazo para apresentação de recurso contra declaração de 

vencedor é de 3 dias úteis.  

RESUMO DOS FATOS 

Em apertada síntese, alega a Recorrente que a empresa Recorrida não apresentou nenhum dos 

documentos exigidos no edital para fins de habilitação, bem como, que a proposta apresentada 

pela QUIBASA “está totalmente desconexa com o solicitado no Edital, ferindo o edital no seu 

item 10.1, segundo o qual a proposta deve conter: a) razão social, CNPJ, telefone, fax, e-mail, 

contato; b) marca e modelo dos produtos; c) preço unitário e global do lote; d) prazo de 

validade.” 

Por fim, ratifica a Recorrente que cabe à equipe de pregão rever a classificação da Recorrida, 

pelo não atendimento ao edital, tanto no que se refere a habilitação, quanto em virtude da proposta 

comercial. 
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DO PEDIDO RECURSAL 

“Pelo exposto, e pelo que mais dos autos consta, a ora Recorrente requer o provimento deste 

tempestivo RECURSO, para o fim de anular a decisão que CLASSIFICOU / HABILITOU e 

declarou vencedora a proposta apresentada pela empresa QUIBASA QUIMICA BASILA LTDA, 

julgando procedente o presente pleito da Recorrente, e dando-se ciência aos demais licitantes 

do quanto decidido” 

DO JULGAMENTO  

Da análise das alegações acima, temos que trata-se de entendimento totalmente equivocado por 

parte da Recorrente, vez que foram cumpridas pela Recorrida as etapas do processo e atendidas 

as exigências editalícias mencionadas (habilitação e proposta comercial). 

Foi possível notar, que a Recorrente estabeleceu as suas convicções pautadas nos documentos 

constantes do Portal eletrônico, esquecendo de se ater às disposições do edital, notadamente 

quanto ao item 10.1.2, que prevê o prazo ao arrematante, para apresentação dos documentos 

mencionados, vejamos: 

 

10.1.2 O arrematador do LOTE deverá encaminhar à Comissão Central 

Permanente de Licitação – COMPEL, no endereço indicado no campo III – 

Dados do Edital, no prazo máximo de 01 (um) dia útil a contar da data e hora 

do encerramento da etapa de lances, o que segue: 

(...) 

b) O original da planilha com os valores atualizados em conformidade com os 

lances eventualmente ofertados e especificações detalhadas do objeto, 

atendendo as condições do subitem 10.1.1 deste edital; 

(...) 

d) Para comprovação da situação de regularidade, original ou cópia 

autenticada dos documentos de habilitação, na forma do item 11 deste edital; 

 

Nesse sentido, cumpre esclarecer que a empresa QUIBASA, repete-se, em atendimento aos 

comandos do edital, enviou a documentação dentro do prazo e observou as exigências 

habilitatórias contidas no item 11 e ss., bem como apresentou proposta comercial contendo os 
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requisitos dispostos no item 10.1.1, conforme se pode observar da documentação anexada aos 

autos, atendendo integralmente o instrumento convocatório. 

 

Não bastante a elucidação trazida, as alegações da Recorrente, pautadas no conteúdo do quanto 

fornecido pela Recorrida antes (portal eletrônico) do prazo especificado acima, jamais poderiam 

servir à esta Comissão como fator motivador de inabilitação/desclassificação. 

 

Isso porque o apego da Recorrente vai de encontro com o que determina o princípio do 

formalismo moderado, que segundo 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, 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”.  

 

Para que seja alcançado o interesse público, é imprescindível o desapego a formalismos 

desnecessários. Nesse sentido decidem os tribunais brasileiros, senão vejamos exemplo: 

 

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 maior 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° 

 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 274. 
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70001115245, 2ª CÂMARA CÍVEL, TJ/RS, RELATOR: 

MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA, JULGADO EM 

28/06/2000) 
 

(GRIFAMOS) 

Se porventura a postura fosse contrária, estaria a área técnica e essa Comissão/Pregoeira agindo 

com excesso de formalismo, interpretando as condições editalícias de maneira restritiva e 

prejudicando a Administração Pública. 

Ante a fundamentação acima destacada, resta comprovado que não deve ser acolhido o Recurso 

da empresa BRAZIL 3 BUSINESS. 

DA DECISÃO 

 
Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e com base 

no princípio do interesse público, da economicidade, 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 o recurso, para, no 

mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO para, em consonância com os princípios e normas que regem a 

licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo do PREGÃO ELETRÕNICO Nº 

081/2020 – COMPEL. 

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

Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 
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É o parecer, SMJ. 

[Comentários].  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/Apoio 

Priscila Lins 
dos Santos 
Pregoeira 

Vanuzia da 
Silva Guedes 

Apoio 

Thatiana Campos 
Dacttes 
Apoio 

 
 

Monique de 
Jesus Fonseca 

Senra 
Apoio  

 


