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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – COMPEL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atualização, 

suporte e manutenção do Sistema de Gestão de Educação - SGE, padrão WEB, software 

Público, incluindo Sistema Legado para Software Público de Gestão Municipal E-CIDADE, 

software livre, para a versão operacional mais recente desse sistema, disponibilizado pelo 

Ministério do Planejamento, através do Portal do Software Público Brasileiro, conforme 

licença GPL (General PublicLicense), incluindo adaptações e customizações. 

DATA DE ABERTURA: 25/10/2018 

RECORRENTE:FACILITA TECNOLOGIA LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que julgou as propostas técnicas após reanálise desclassificou a Recorrente e 

classificou JCL – SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA –ME foi 

publicada no Portal de Compras em 11/01/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 

16/01/2019.  

Na forma do art. 109, I da Lei 8.666/93 o prazo para apresentação de recurso contra 

inabilitação é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Não foram apresentadas contrarrazões. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente alcançou pontuação global mínima de 2.955 pontos, no entanto não atingiu 

pontuação mínima no item “NET” e nem nas tabelas “TB3-1”, “TB3-3”, TB4 e 

TB6.Inconformada com a pontuação que lhe foi atribuída, apresenta recurso aduzindo as 

razões que seguem abaixo analisadas. 

DO PEDIDO 

“(...)requer seja recebida e processada o presente recurso, para o final ser integralmente 

acolhido, procedendo-se a recontagem e alteração da pontuação levando em consideração 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

os seguintes documentos: (...) sendo de forma justa CLASSIFICADA e pronta a seguir para a 

próxima etapa. (...)”. 

DAS CONTRARRAZÕES 

Não houve contrarrazões. 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais e contra recursais, de forma 

numerada para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que os atestados de habilidade profissional exigido no item 
7 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS  e no item 7.1 – NOTA DA EQUIPE TÉCNICA, não exigem o 
período em que o profissional adquiriu a experiência, até por se tratar de HABILIDADES 
ADQUIRIDAS, não sendo passíveis de perda ao longo do tempo, ademais TODOS os 
profissionais estão na ativa e participando diretamente da execução de contrato vigente com 
os Município de Vitória da Conquista – BA e Maricá – RJ, conforme comprova os vínculos 
apresentados. Continua: ademais a expressa determinação de informações para a 
composição de proposta técnica está no item 7.2 e ainda assim não exige o expresso período 
de contratação, apenas os serviços prestados durante a vigência. Aduz que não há como 
confundir o atestado de HABILIDADES DOS PROFISSIONAIS e os atestados exigidos no 
item 7.2 do anexo com os atestados solicitados de comprovação de atuação no ramo de 
atividade, exigidos no item 9.2.4 do edital. Afirma que qualquer pessoa que estivesse 
montando a proposta técnica teria entendido que o atestado de capacidade técnica de 
serviços prestados no âmbito do objeto do edital teriam as exigências dispostas no item 9.2.4, 
os atestados de nota de equipe técnica e de experiência técnica solicitados no anexo têm sua 
própria sistemática, descrita nos itens 7.1 e 7.2, que foram rigorosamente cumpridas pela 
empresa Recorrente. Aduz que, desta forma, todos os atestados de prestação de serviços, 
que comprovam a atuação no ramo e nos serviços solicitados possuem data de vigência do 
contrato, inclusive com os contratos em anexo, e as respectivas publicações em portais 
públicos, comprovando a execução, atendendo ao disposto no item 9.2.4 do edital. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: O item citado exige denominação dos serviços realizados na 
vigência do contrato. Por óbvio, não é possível aferir a vigência do contrato sem indicação 
objetiva de datas. Se o edital fala em vigência, é evidente que pretende saber datas, de outra 
forma se omitiria quanto ao termo. 

Ademais, tanto para os atestados relacionados com a experiência dos profissionais, como 
para os atestados relacionados com a experiência dos licitantes é exigido aferição da 
vigência, a qual, como dito, somente é possível mediante indicação de data. 

Conforme exigência do art. 30, II da Lei 8.666/93, a comprovação de aptidão deve ser 
compatível em características, quantidades e prazos, permitindo assim a comprovação das 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

aptidões. Mesmo a aptidão não sendo perdida, como alegado pela empresa, a mesma 
precisa ser atualizada constantemente, devido às atualizações tecnológicas. 

Por esta razão, não se acolhe a alegação recursal mencionada. 

RAZÃO RECURSAL: (2R)alega que a comissão desconsiderou ainda a pontuação dos 
profissionais em que o verso do diploma não foi apresentado na cópia simples, mas que 
solicitou em ata prazo de 02 (dois) dias para apresentação dos versos dos documentos, com 
base na Lei Municipal 803/2007, art. 27, §6º, assim como foi dado a empresa JCL 
possibilidade de apresentar os originais de cópias simples, não autenticadas, não ferindo 
assim o princípio da isonomia entre os participantes. Aduz que a Recorrente apresentou 04 
(quatro) atestados de capacidade da equipe técnica para cada item solicitado, e a comissão 
apenas acatou 01 (um) atestado. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: neste ponto, primeiramente deve-se atentar para o fato de que 
esta análise de proposta técnica já é a segunda realizada no mesmo certame, isto é, os 
licitantes já tiveram prazo para readequação das suas propostas, não sendo razoável que a 
Administração, após tão extensa chance de regularização, venha ainda a conceder qualquer 
prazo para que as licitantes possam regularizar novos erros. Em seguida, devemos observar 
que não há qualquer sentido em a comissão conceder prazo para apresentação de 
documentação para saneamento do vício apontado pela recorrente, vez que a empresa já 
fora desclassificada por outros motivos. seria um gasto de energia processual inútil, pois não 
atingiria qualquer finalidade. 

Desta forma, razão não assiste à Recorrente. 

RAZÃO RECURSAL: (3R)alega que no que se refere à experiência técnica, apresentou 5 
atestados, mas a comissão acatou apenas 2, justificando a desconsideração do atestado da 
Total BR Tecnologia, pelo não atendimento da forma (sem o CNPJ) e sem justificativa 
considerou mais dois que não sabe quais foram. Aduz que no julgamento anterior a comissão 
acatou TODOS os atestados entregues, no entanto, é curioso que neste julgamento dos 
documentos entregues no dia 28/12/2018 além de desconsiderar os atestados entregues a 
mais, ainda não considerou os que foram entregues na primeira ocasião. Relaciona todos os 
atestados apresentados 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Conforme resposta da área técnica veiculada através do ofício 
00083.15.2019, o atestado da empresa TBR – Total BR Tecnologia não foi aceito por duas 
razões. A primeira, ausência de CNPJ, que, ao contrário do que argumenta o Recorrente, não 
perfaz vício meramente formal. O CNPJ é elemento da qualificação da parte de um dado 
negócio jurídico e a sua ausência perfaz vício substancial, pois se refere à substância do ato, 
uma vez que impede a identificação precisa e segura da parte que o celebra.  

Neste ponto vale relembrar que são elementos essenciais do negócio jurídico as partes – 
capazes; o objeto – lícito, possível e determinado ou determinável; e a forma – prescritaou 
não defesa em lei.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Assim, não se podendo identificar a qualificação de uma das partes, não se pode ter qualquer 
segurança da existência, validade e eficácia do ato jurídico apresentado, não podendo, 
portanto, ser aceito como documento apto a atingir a finalidade a que se destina. 

A segunda razão para desclassificação da Recorrente quanto ao atestado da TBR é que esta 
empresa é de propriedade de Eduardo Cena Pimentel, que é um dos colaboradores que 
fazem parte da licitante, tendo inclusive sido apresentado como Analista de Suporte, 
conforme pode-se verificar das informações abaixo, o que contraria o princípio da 
impessoalidade, ao qual está submetido esta Comissão quando do julgamento das licitações: 

 

 

 

Com relação aos atestados indicados pelo Recorrente nos itens II, III, IV e V, a Comissão 
Técnica aceitou as justificativas apresentadas e passa a atualizar a pontuação da tabela TBA, 
que passa a figurar da seguinte forma: 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

 

Desta forma, dá-se provimento parcial ao argumento trazido pela Recorrente, atualizando-se 
a sua pontuação na forma acima indicada. 

 

RAZÃO RECURSAL: (4R) alega que com relação ao julgamento do item TBB – 
FERRAMENTAS a Recorrente apresentou 5 atestados, mas que a comissão ignorou três dos 
cinco atestados apresentados, justificando o atestado da Total BR Tecnologia pela falta do 
CNPJ e simplesmente ignorando os demais. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Com relação ao item TBB, tal qual quanto ao item anterior, 
aceita-se as justificativas da Recorrente quanto aos atestados II, III, IV e V, refutando-se 
quanto ao atestado I ( TBR – Total BR Tecnologia Ltda., pelas razões expostas no julgamento 
da razão recursal anterior – 3R). 

Desta forma, dá-se provimento parcial ao argumento trazido pela Recorrente, atualizando-se 
a sua pontuação para figurar doravante da seguinte forma: 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

RAZÃO RECURSAL: (5R)alega que com relação ao item TBC – FATOR QUALIDADE a 

Recorrente apresentou 5 atestados, mas a comissão ignorou três dos cinco atestados 

apresentados, justificando o atestado da Total BR Tecnologia pela falta do CNPJ e 

simplesmente ignorando os demais. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: do mesmo modo que as razões recursais 4R e 3R acata-se 

parcialmente as justificativas apresentadas pela Recorrente, passando a figurar sua 

pontuação para o item TBC da seguinte forma: 

 

RAZÃO RECURSAL: (6R)alega que quanto ao julgamento da proposta técnica da Recorrida 
JCL a sua nota foi maior do que a apresentada no julgamento anulado por apresentar 
documentos vencidos e sem validade. Questiona como pode a Recorrida ter aumentado sua 
nota se deveria sanar os documentos nulos. Aduz que os documentos apresentados pela 
Recorrida no dia 28/12/2018 foram conferidos pela Recorrente e que não tinham o poder de 
aumentar a nota, haja vista que eram apenas o saneamento do que outrora não fora 
apresentado corretamente. Afirma que se a nota aumentou deve ser pela reconsideração de 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

atestado ou declaração que já estava no processo e, nesse caso, fica claro que o rigor 
adotado com a Recorrente não é o mesmo adotado com a Recorrida. Conclui afirmando que 
alguns atestados de serviços-TBA, ferramentas-TBB e fator qualidade-TBC apresentados 
pela empresa JCL são do mesmo cliente, assim solicita que os contratos sejam apresentados 
para comprovar que não são atestados fornecidos no âmbito da mesma contratação apenas 
com autoridades diferentes assinando-os. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Os critérios de julgamento das propostas técnicas têm de ser 
os mesmosaplicados a todas as licitantes. Quando foram solicitados novos documentos para 
que ambaslicitantes participassem da “reabertura marcada para às 09:00 horas do dia 
28/12/2018,sanearem os motivos que acarretaram as suas respectivas desclassificações”, 
conformemencionado na Ata de Reunião de 13 de dezembro de 2018, a diligência 
proporcionou amesma oportunidade às duas licitantes de apresentarem novos documentos. 
Desta forma, quando da apresentação de novos documentos as licitantes ficaram sujeitas à 
alteração de sua pontuação para mais ou para menos a depender de osnovos 
documentosapresentados para sanar os vícios anteriores atenderem ou não aos requisitos da 
proposta técnica: 

a) Tabela NET-TB-1: 
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Conforme se pode observar a Comissão Retirou 02 atestados da licitante nos 

itens“Conhecimento de Métodos Ágeis e Engenharia de Software ” e “Domínio de MSProject ” 

pois os novos atestados apresentados não atendiam esses itens. Logo apontuação desta 

tabela caiu de 26 para 23 pontos. 

b) Tabela NET-TB3-3: 
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Conforme se pode observar a Comissão desconsiderou 01 atestado da licitante noitem 

“Experiência em Desenvolvimento de camada de Conexão, Persistência,Transação, 

Validação, Regras de Negócios em banco de dados ”. Logo a pontuaçãodesta tabela caiu de 

37 para 34 pontos. 

Com a alteração dessas duas tabelas a pontuação NET da licitante caiu de 224 para221 

pontos. 

c) Tabela ET-TBB: 

 

 

 

Conforme se pode observar a Comissão alterou pontuação do item “Experiência 

comutilização de Softwares Livres cadastrados no Portal Software Público do Governo 

Federal” de 40 para 60. Foi considerado mais um atestado que não havia sidoconsiderado 

antes por irregularidades nos atestados anteriores. 

 



 

 
 

 

 10 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

d) Tabela de Pontuação Técnica Final -PTF: 

 

Conforme se pode observar, devido as alterações das tabelas acima mencionadas, 

apontuação dos itens NET (Nota da Equipe Técnica) e ET-TBB (Experiência Técnica 

Ferramentas), as pontuações foram alteradas de 1135 para 1105 e de 1800 para1900 pontos 

respectivamente, já com os pesos aplicados, resultando numa pontuaçãofinal de 4205 (quatro 

mil, duzentos e cinco pontos). 

Logo, da mesma forma que houve alteração da pontuação da empresa Facilita Tecnologia 

Ltda-Me, também o houve com relação à empresa JCL-SMM Tecnlogia Ltda-Me.No caso 

específico da empresa JCL-SMM Tecnlogia Ltda-Me, seguem abaixo as alterações que 

ocorreram na proposta técnica devido a apresentação de novosdocumentos. 

Por fim, de acordo com o item 7.2 do edital (Experiência Técnica – ET), não é exigida 

nenhuma apresentação de contratos relacionados aos atestados de capacidade técnica, 

muito embora possa a Comissão solicitá-los a qualquer tempo para esclarecimentos. Porém, 

não há indícios de qualquer irregularidade, tendo a Recorrida apresentado a documentação 

tal qual fora exigida, razão pela qual considera-se, até então, suficientes as comprovações 

trazidas. Ademais, verifica-se que os períodos dos atestados de capacidade técnica são 

distintos, conforme descrito nos próprios atestados, o que mostra que não existe relação dreta 

entre eles. Ou seja, mesmo sendo do mesmo cliente, os períodos dos atestados são distintos, 

indicando claramente que se trata de contratos diferentes, até mesmo porque os serviços 

foram prestados para órgãos internos distintos (secretarias diferentes), conforme descrito nos 

próprios atestados. 
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OFÍCIO 00083.15.2019 – SEGOV 

O Ofício 00083.15.2019 – SEGOV relaciona todos os aspectos técnicos citados neste 

julgamento e passa a fazer parte integrante e indissociável deste ato administrativo, ao qual 

se anexa pra fins de motivação do ato por autoridade competente. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício 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 8.666/93, resolve conhecer do recurso interposto pela 

FACILITA TECNOLOGIA LTDA., para no mérito: 

1 – DAR PROVIMENTO PARCIAL, para, em consonância com os princípios e normas que 

regem a licitação, alterar as notas da Recorrente no que se refere a experiência técnica, TBB 

– FERRAMENTASe TBC – FATOR DE QUALIDADE, passando a figurar na forma indicada 

no julgamento das razões recursais 3R, 4R e 5R, acima. 

2 – Manter a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta técnica da licitante FACILITA TECNOLOGIA 

LTDA., por não obter a pontuação mínima necessária no item ‘NET’, bem como não obteve 

pontuação mínima nas tabelas TB3-1, TB3-3, TB-4 e TB-6. 

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

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 29 de janeiro de 2019. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – COMPEL 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTEFACILITA TECNOLOGIA LTDA. 

 

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

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

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela 

licitanteFACILITA TECNOLOGIA LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, de modo a alterar as notas da 

Recorrente no que se refere a experiência técnica, TBB – FERRAMENTAS e TBC – FATOR 

DE QUALIDADE, passando a figurar na forma indicada no julgamento das razões recursais 

3R, 4R e 5R, acima.  

Camaçari/BA, 29 de janeiro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


