
Prefertura 
de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBUCA - SEMOP

JULGAMENTO DE RECURSO

CONCORRENCIA N.® 001/2021 - COSEL/SEMOP

OBJETO: Outorga de permissSo de uso de bem publico, mediante remunerapSo mensal com encargo 

para exploragao de atividades, no MERCADO MUNICIPAL SAO MIGUEL, em equipamentos do tipo 

BOXE, localizado na Avenida J J Seabra, Baixa dos Sapateiros, s/n - Centro Cidade, Salvador-Bahia, 

nos setores, numeragdes, quantidades, dimensdes e atividades elencadas no item 1 deste edital.

DATA DE ABERTURA: 07/04/2021 - 09:30 min 

RECORRENTE: CRISTIANE ANDRADE ANTON

A Comissao Setorial de Licitagao - COSEL/SEMOP julgou a documentagSo de habilitagao da 

recorrente em sessao ocorrida no dia 07/04/2021, tendo dado publicidade do ato para todos os 

presentes a sessao, fato que fez dar inicio ao prazo recursal previsto no art. 109 da Lei 8.666/93, no 

primeiro dia util posterior ^ data do ato. Sendo assim, o prazo para interposigao de recurso quanto a 

decisao transcorreu entre 08/04/2021 e 14/04/2021.

I ~ DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

1. No dia 14/05/2021, as 15h06mim a ComissSo Setorial de LicitagSo - COSEL/SEMOP recebeu o 

Recurso interposto pela licitante CRISTIANE ANDRADE ANTON, portanto, dentro do limits 

legalmente estabelecido, pelo que, a interposigao foi julgada protocolada tempestivamente.

II - DAS CONTRARRAZOES

1. O licitante MAURICIO RAMALHO BARRETO DOS SANTOS protocolou contrarrazdes ao recurso 

interposto pela licitante CRISTIANE ANDRADE ANTON, em 22/04/2021, as 15h2lmin. Dentro do prazo 

legal e, portanto, tempestivo.

Ill - PRELIMINARMENTE

1. Em sede de preliminar, o presidente ressalta que existem pressupostos para que se proceda a 

anaiise do m6rito do recurso apresentado na esfera Administrativa pela licitante CRISTIANE ANDRADE 

ANTON. O nao preenchimento desses pressupostos ensejaria a sua rejeigao de imediato. / V V/

2, Urn dos pressupostos atinentes ao recebimento e conhecimento das impugnagoes e 

respeito a representagao da recorrente ante a Administragao Publica, que devera ser atraves de u

;ursos diz
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procurador ou de seu representante legal, o qua! foi atendido, pois a pega foi protocolada assinada pela 

licitante e por seus procuradores, comprovando tal exigfencia.

iV - DO SUPOSTQ CFRCEAMgNTQ DO DIREITQ Pg DEFESA

A recorrente inicia sua pega sugerindo que teve o seu direito de defesa ferido ou cerceado pela suposta 

n§o concessSo de vistas aos documentos.

Tal situagSo n§o se configura veridica, pois, primeiramente, em nenhum momento foi negado acesso a 

qualquer documento, os quais foram recebidos em sessao publica e conferidos e vistados por todos os 

presentes, dentre os quais, a senhora CRISTIANE ANDRADE ANTON, autora do presente recurso.

Ademais, o edital delimita a forma e o e-mail onde devem se dar o contato direto com a ComisSo de 

LicitagSo, conforme verificamos no item 12 do Edital, abaixo transcrito:

“12. ESCLARECIMENTOS;

12.1.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatdrio 

dever§o ser enviados para a COSEL/SEMOP, exclusivamente via e-mail, no 

enderego eletrdnico; atendimento_cosel@salvador.ba.gov.br [..]"

Atrav6s do e-mai) amplamente divulgado, a recorrente poderia fazer suas diversas solicitagSes junto d 

ComissSo de LicitagSo, podendo faze-lo, tamb6m, presencialmente se assim quisesse.

V - SiNTESE DAS RA7nFS RFCURSAIS

1. Insurge-se a recorrente, contra a sua inabilitag§o alegando, inicialmente, que ofertara uma proposta 

cerca de 40% (quarenta por cento) superior ^s concorrentes, contudo que fora inabilitada em razSo de 

n§o ter apresentado a certidSo negativa de d^bitos municipals.

2. Alega, ainda, que, supostamente, todos os outros licitantes relataram a impossibilidade de obter tal 

documento sob a alegagSo de que a SEFAZ municipal n§o disponibiliza on line, nem, tampouco est^ 

atendendo presencialmente.

3. A recorrente cita que apenas os licitantes MAISA SANTOS DO NASCIMENTO, MAURlClO 

RAMALHO BARRETO e SAULO EDUARDO DOS SANTOS SILVA detinham a certidao exigida em 

edital e que houveram conseguido por “gragas a urn contato”. ^ a:y

i[yy
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4. Alega, ainda, que a referida certidSo s6 poderia ser obtida presencialmente e que isso resultou em 

restriq§o da competitividade;

5. irresigna-se, ainda, o recorrente acerca dos prazo de 08 (oito) dias uteis concedidos pela ComissSo 

de licitagSo dentro dos lotes nos quais todas as licitantes foram inabilitadas;

6. Alega que em suas apdes a COSEL adotou crit6rio ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado, 

elidindo, supostamente o phncipio da igualdade entre os licitantes;

7. Requer, por fim que o recurso se preste a sanar as supostas nulidades incontorn^veis

VI - SlNTESg DA<? CONTRARRAZQES

Em suas contrarrazoes o licitante RAMALHO BARRETO DOS SANTO alegou que participou do certame 

e que as alegaqdes trazidas em sede de recurso caluniam os participantes habilitados.

Alega, ainda, que a recorrente o acusa de possuir algum contato que o tenha ajudado a conseguir os 

documentos necess^rios ^ habilitagSo, por6m, que reuniu tal documentag§o sozinho, acrescentando que 

se tivesse se valido de algum assessoramento jurldio, tal prStica 6 legal.

Alega que tern experifencia em licitagao e que providenciou toda a documentagSo exigida no edital.

Alega, ainda, o quanto extraido de sua pega e abaixo transcrito;

“Ademais, ainda sobre a documentagSo, possuo experiencia em licitagSo, e logo assim que foi publicado o 
edital, efetuei o levantamento da documentagao necessaria, quais sejam 2 (duas) certidOes (trabalhista e divida 

ativa da uni§o) s§o retiradas em sites dos 6rg§os, 1 (uma) somente diretamente na Sefaz (Nada Consta do 

Municipio) 6 retirado presencialmente, desde a muito tempo com a pandemia a Sefaz vem flexibilizando 
atendimentos e facilitando o contato com a populagSo atrav6s de seus canais de atendimento como: (SAC 
telefone de contato ao cliente, e-mail, agendamentos de atendimentos emergenciais), lembrando tamb6m que 

0 SEFAZ como urn 6rg§o publico de carSter essencial, manteve suas atividades internas todas funcionando 
normalmente, tamb6m retornou as atividades presencias dias antes da licitag§o, fazendo da alegagSo da 

mesma incabivel. O que alega a Sra. Cristiane Andrade Anton n§o 6 cabivel, porque o edital foi publicado muito 

antes mesmo da fase de fechamento total de 30 dias das atividades por causa da pandemia. O que vejo 6 que 

a Sra. Cristiane Andrade Anton provavelmente nSo teve a mesma forga de vontade e talvez falta de experifencia 
em pr^tica de licitagao. Com isso deseja somente atrapalhar o andamento da habilitag§o dos demais 

concorrentes. Vale lembrar ainda, que a Sra. Cristiane Andrade Anton ao se encontrar com dificuldade de 

levantar documentos, teria o direito de antes de acontecer a concorrencia, fazer a alegag§o informando a tal 
situag§o. Ainda assim, mesmo com a conscidncia que estava faltando a documentagSo na qual o edital deixava

6^i)
y
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ciaro as regras, a mesma n§o se pronunciou e assinou a ata concordando com as habilitagoes. Por 
conseguinte, a Sra. Cristiane Andrade Anton estci ofendendo a comiss§o julgadora quando duvida a 

tegitimidade do documento. Sabendo ela que diante da mesa de comiss§o julgadora, est§o profissionais 
preparados e aptos ds suas fun^des. Deixo ciaro que tomarei as medidas cabiveis para que a Sra. Cristiane 

Andrade Anton tenha que provar essa calunia que foi lanpada aos Habilitados da licitagdo."

VII . DO MFRtTO

1. Quanto ^ irresignagao contra a sua inabilitagao alegando, inicialmente, que ofertara uma 

proposta cerca de 40% (quarenta por cento) superior cis concorrentes, contudo que fora inabilitada 

em razao de nao ter apresentado a certidao negativa de debitos municipals.

Em que pese o valor ofertado pela licitante ter sido superior aos demais concorrentes, verifica-se que, na 

fase de julgamento de propostas a sra. CRISTIANE ANDRADE ANTON, ora recorrente fora 

devidamente posicionada e classificada em razSo da proporgdo de sua proposta, inexistindo, at6 aquele 

momento outros elementos que interferissem na proposta apresentada, pois, at6 oo momento, havia-se 

aberto t§o somente os envelopes relatives ^s propostas. O julgamento da habilitagSo dos documentos 

da recorrente foram realizados na fase posterior.

2. Quanto ^ alegagao de que, supostamente, todos os outros licitantes relataram a 

impossibilidade de obter tal documento sob a alegagao de que a SEFAZ municipal nao 

disponibilizaron line, nem, tampouco estar atendendo presencialmente.

Em que pesem as alegagdes acima explicitadas pela recorrente, a COSEL/SEMOP verificou que em que 

pese a Secretaria da Fazenda Municipal de Salvador ter suspendido durante determinado periodo o seu 

atendimento presencial, aquela mesma secretaria disponibilizou aos contribuintes e municipes a opgao 

de acesso aos diversos servigos on line.

Ante a referida constatagSo, restou patente que, os licitantes poderiam ter obtido o documento cuja 

exig^ncia remonta da Lei 8.666/93 e do Edital de Concorrencia Publica n.° 001/2021. Sendo assim, 

houve nenhum empecilho que pudesse ter restringido a emisSo do documento.

Inexistiu qualquer tipo de restrigio ^ participagSo, posto que toda documentag§o exigida com Voevido 

amparo legal 6 de f^cil obtengSo por qualquer cidad§o que pretenda participar dos certames publicos.

@ (£
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3. Quanto a alegagao de que apenas os ticitantes MAISA SANTOS DO NASCIMENTO, MAURiCIO 

RAMALHO BARRETO e SAULO EDUARDO DOS SANTOS SILVA detinham a certidao exigida em
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edital e que houveram conseguido por “gragas a um contato”.

A Comissao rechaga que tenha havido tal manifestagSo publica de nenhum licitante que tenha 

conseguido a certidao negativa de d6bitos gragas a algum contato. Registre-se, contudo, que, um dos 

licitantes informou que, por n§o saber a forma de obter a referida certidSo, “solicitou ajuda de um 

conhecido” para auxilia-lo na obtengSo do documento pelos meios formais e usuais, ou seja, em nenhum 

momento foi denunciada ou informada qualquer conduta ilegal ou ilicita. Se assim o fosse, esta COSEL, 

no dever de servidores publicos realizaria as devidas apuragbes no intuito de verificar quaisquer 

alegagdes e/ou denuncias realizadas.

Inexistiu frustragSo ao car^ter competitive em razbo das agSes e exigbncias da COSEL dentro do 

certame licitatbrio em comento e em nenhum procedimento realizado por esta diligente comissbo.

Ademais, diferentemente do que foi alegado pela recorrente, registramos que, 05 (cinco) dos licitantes 

presentes apresentaram a certidbo negativa de dbbitos municipals conforme exigida no edital. 

{certidbes, em nexo)

Assevera-se que foram cumpridas todas as condigbes visando atender ao carbter competitive, as quais 

foram efetivadas com a ampla participagbo publica e a consequente diversidade de escolha dentre os 

equipamentos postos b disposigbo para concessbo.

Fato diferente da ampliagbo b participagbo b a questbo do descumprimento das exigbncias legais, o que 

foi observado no certame a partir da nbo apresentagbo da documentagbo minima exigida.

4. Alega, ainda, que a referida certidbo s6 poderia ser obtida presencialmente e que isso resultou 

em restrigao da competitividade;

Em que pesem as alegagbes, restou comprovado que a Secretaria de Fazenda do Municipio de 

Salvador ofertou os meios eletrbnicos para a obtegbo da certidbo requerida pela COSEL, bem como 

para dar solugbo de continuidade a todos os seus servigos. Sendo assim, todos os interessados poderia 

ter obtido a certidbo requerida em tempo hbbil, de forma cblere e compativel com as medidas restritivas 

de distanclamento atualmente recomendadas pelas autorldades sanitbrias.

5. Quanto b irresigangao acerca dos prazo de 08 (oito) dias uteis concedidos pelaXomissao de 

licitagao dentro dos lotes nos quais todas as licitantes foram inabilitadas;

0 referido prazo foi concedido baseado no estrito permissivo legal. Tal medida encontra-se disposta no 

art. 48, § 3® da Lei 8.666/93, abaixo transcrita: ^7

j
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“§ 3® Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 
forem desclassificadas. a administrapSo poder^ fixar aos licitantes o prazo de 
oito dias uteis para a apresentapSo de nova documentapSo ou de outras 
propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso 
de convite. a redupSo deste prazo para trSs dias uteis."

Sendo assim, n§o qualquer justificativa para a irresiganpSo da recorrente. Ademais, ressalta-se que, 

as medidas foram tomadas de forma isondmica, ou seja, todos os lotes em que se atendiam os 

pressupostos legais, a saber, a inabilitapdo de todos os proponentes, foi o concedido o prazo legal, 

deixando todos os competidores dentro de seus respectivos lotes em igualdade de condipdes.

6. Quanto a alegapao de que em suas agoes a COSEL adotou critdrio ou fator sigiloso, secreto, 
subjetivo ou reservado, elidindo, supostamente o principio da igualdade entre os licitantes;

Nao que se prosperar tal legapSo, posto que, consoante acima disposto, nenhuma medida de 

excepdo foi adotada. Antes, aplicou-se a legislapSo em vigor que rege as mat^rias de licitapoes publicas, 

permitindo uma igualdade de condipoes entre os competidores e proporcionando celeridade processual, 

tendo sido resguardados todos os principios de direito administrative, portanto, s§o infundadas as 

alegapdes.

Assim, mais uma vez assevere-se que foram cumpridos, dentre outros, os principios da legalidade, da 

igualdade, da impessoaiidade, da moralidade, do julgamento objetivo, da franquia da palavra, sendo 

norteado, preponderantemente pela obtep§o do interesse publico.

7. Quanto ao requerimento de que o recurso se preste a sanar as supostas nulidades 

incontornaveis;

Diante de toda a construpao acima especificada, inexiste se falar em nulidades, nao tendo incorrido a 

COSEL/SEMOP com nenhuma pr^tica ofensiva aos principios licitatbrios e/ou de direito administrative, 

consequentemente nSo havendo o que se falar em nenhuma nulidade.

VIII - DA DECiSAQ

1. Face ao exposto, salientando que toda decisSo tomada ao longo do processo licitatdrio em tela teve 

como base os preceitos estabelecidos pela Lei Federal n.° 8.666/93, bem como os principios legais, e 

constitucionais garantidores de sua lisura, o Presidente da ComissSo Setorial de LicitapSo - COSEL, e a 

unanimidade de seus membros resolvem:
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a) Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso interposto pela licitante CRISTIANE ANDRADE ANTON, 

e, assim, nega provimento ao recurso interposto mantendo a decisdo que a inabilitou no certame por 

entender que nao cumpriu a exigencia no item 8.1, "a", do Edital.

b) Atribuir efic^cia hierarquica ao presente recurso, submetendo-o a apreciagao da Sra. Secretaria 
Municipal da Ordem Publica para ratificagao ou reforma da presente decisao.

Salvador, 04 de maio de 2021

COMISSAO SETORIAL DE LIClTAgAO - COSEUSEMOP

Elnaylodrigues Maria Ivonete Siomara Stela L. P.
Amorim Gomes Silva Lavigne de Lemos

Membra

laga Garcez
Ril

Membro Membralente
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Salvador, 05 de maio de 2021

Senhora Secretaria

Em obediencia ao art. 109, § 4®, da Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de 1993, com redapao 

determinada pela Lei Federal n.° 8.883 de 08 de junho de 1994, encaminhamos a V. Sa., o 

julgamento do recurso da Concorrencia n® 001/2021, interposto pela (icitante, CRISTIANE 

ANDRADE ANTON contra a decisao da Comissao que a inabilitou.

No referido instrumento, constam as razoes da Comissao, quanto a decisao de CONHECER O 
recurso e julgar IMPROCEDENTE o Recurso.

fo-ribs atenciosamente.Aguardando o pronunciamento de>^.®. subacre’

Tiaoo Garoel^oyReis 
P/eside/^ jaaX^missao

MARISE PRADO DE OLIVEIRA CHASTINET 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBUCA 
NESTA


