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ATA DE ANALISE DE JULGAMENTO DO RECURSO  
CONCORRÊNCIA N.º 004/2020 – SEMOP 

 
 

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10 horas, na sala da Comissão de 
Licitação - COSEL/SEMOP da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP, localizada na sede da 
LIMPURB, sito à BR 324, Km 8,5, Porto Seco Pirajá, Salvador-BA, reuniu-se a Comissão Setorial de Licitação 
– COSEL/SEMOP, designada pela Portaria n.º 142/2020, publicada no Diário Oficial do Município no dia 
29/08/2020 - Membros da Comissão presentes: Tiago Garcez dos Reis (Presidente); Maria Ivonete 
Gomes Silva (Membro), Carla Barbosa de Araújo (Membro), Elna Rodrigues Amorim (Membro) e 
Siomara Stela Ladeia Pereira Lavigne de Lemos (Membro), sob a presidência do primeiro, para análise e 
atendimento da decisão proferida em sede de recurso hierárquico da autoridade competente da SEMOP, 
referente à Concorrência nº 004/2020 – SEMOP, instruída no Processo n.º 8046/2020, cujo objeto é outorga 
de permissão de uso de bem público, mediante remuneração mensal com encargo para exploração de 
atividades, no MERCADO MUNICIPAL DE ITAPUÃ, em equipamentos do tipo boxe e bancada, 
localizado na Rua Genebaldo Figueiredo, s/nº, Itapuã, salvador, Bahia. O Presidente da Comissão 
declarou aberta a sessão, passando a leitura do Julgamento do Recurso hierárquico, dos Pareceres da 
Assessoria Jurídica da SEMOP e do Parecer da RPGMS/SEMOP nº 015/2021.  
 
No Julgamento Hierárquico do Recurso da autoridade competente da SEMOP, a Secretária Municipal 
MARISE PRADO DE OLIVEIRA CHASTINET, homologando o parecer 015/2021 - RPGMS/SEMOP em 
08/02/2021 (doc. fl. 309) deu provimento PARCIAL ao recurso interposto pela licitante MICHELE CORDEIRO 
DE LIMA, para rever os atos praticados, pelo princípio da autotutela, reformando a Decisão acerca de sua 
desclassificação e analisar a regularidade dos seus documentos de habilitação, para só então proclamar o 
resultado final.  
 
Salientando que toda decisão tomada ao longo do processo licitatório em tela teve como base os preceitos 
estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93, bem como os princípios legais, e constitucionais garantidores de 
sua lisura, bem como orientações das Cortes de Contas. 
 
A seguir elencamos as considerações pertinentes, no que tange a discordância desta COSEL quanto ao  
parecer n.º 015/2021 da RPGM/SEMOP (docs. fls. 299 e 305), bem como do parecer da Assessoria Jurídica 
(docs. fls. 294 a 295), ao menos com relação ao trecho em que denota que o julgamento da comissão feriu ao 
princípio da isonomia. 
 
CONSIDERANDO que para falarmos de isonomia no âmbito das licitações públicas regidas pela Lei Federal 
8.666/93, dar-se-á pelo cumprimento das regras estabelecidas pelo referido instrumento legal em igualdade 
de condições para todos os participantes; 
 
CONSIDERANDO que a comparação dos fatos abordados no despacho da Assessoria Jurídica e da 
RPGMS/SEMOP, no que tange a inversão de documentos nos envelopes 1 e 2 da licitação não há 
semelhança; 
 
CONSIDERANDO que o Atestado de Saúde apresentado pelo licitante Leandro dos Santos Ricardo, que foi 
classificado, foi apresentado, inversamente, no envelope de proposta de preço, e, deveria constar 
originalmente do envelope de habilitação, tornou-se publico e de conhecimento de todos na sessão. Inabilitar 
o licitante Leandro dos Santos Ricardo pela ausência no referido documento no 2º envelope, e já tendo sido 
apresentado anteriormente, entende a COSEL que seria excesso de rigor e formalismo;  
 
CONSIDERANDO que a falta de conhecimento e comprovação de que a Declaração de fato constava no 
envelope nº 02, de pronto, afasta a semelhança dos fatos ocorridos, e, portanto, a acusação de ferir ao 
princípio da isonomia.  
 
CONSIDERANDO que ao contrário do que afirma o Procurador, o documento que, supostamente, ainda se 
encontra no envelope 02 – Documentos de Habilitação, da licitante MICHELE, devidamente lacrado, não era, 
como ainda não é, de conhecimento da Comissão, nem dos Licitantes, pois o que existe é, tão somente, a 
afirmação feita pela licitante de que o documento lá se encontra; 
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CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 não traz em seu rol de exigências, documentação específica para 
licitação cujo objeto seja permissão de uso de bem público, a Cosel na confecção do edital, buscou, dentro da 
possibilidade e perante o objeto concreto, por analogia, utilizar os documentos de habilitação elencados nos 
artigos 28 a 31 desta Lei. E, buscando, ainda, cumprir e garantir a administração acrescentou a Declaração 
exigida no subitem 7.2 do edital como critério de classificação de proposta, com fulcro no que dispões o 
Decreto Municipal nº 11.725/1997, que em seu Art. 3º, deixa claro a vedação de participação de pessoas 
físicas ou jurídicas que já sejam permissionários de bens públicos deste Município. 
 

“Decreto Municipal nº 11.725/1997 
 
(...) 
 
Art. 3º O Termo de Permissão de Uso será obtido em decorrência de processo licitatório, na forma 
estabelecida em editais e nos termos da lei pertinente. 
 
Parágrafo Único - Na licitação é vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas que já sejam 
permissionários de bens públicos deste Município.” 

 
 
CONSIDERANDO que na impossibilidade de colecionar a exigência de declaração como documentação 
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica ou qualificação econômico-financeira, a COSEL, 
embora tendo conhecimento de que o disposto no Art. 3º da Decreto Municipal nº 11.725/1997 seja uma 
condição de participação para a licitação, em discussão interna, mediante a impossibilidade de apuração da 
preexistência de licença no âmbito deste Município em nome dos interessados em participar da licitação, 
optou por exigí-la como critério de classificação de proposta. Não havendo, portanto, dificuldade para 
elaboração e apresentação, pois o edital trouxe como anexo o modelo. 
 
CONSIDERANDO que se a Declaração não fosse um critério de classificação de proposta, e na 
impossibilidade de elencar no rol dos documentos de habilitação, não haveria outro momento para ser 
apresentada. 

 
CONSIDERANDO que solicitar em sessão pública que a licitante MICHELE fizesse de próprio punho a 
Declaração como critério de classificação de proposta, ensejaria no descumprimento do que determina o §3º 
do Art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta. 
 

“Lei Federal n.º 8.666/93 
 
Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
 
(...) 
 
§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.” 

 
Em que pese a divergência de posicionamento, cumpre esta COSEL/SEMOP, acatar a decisão da Autoridade 
Superior exarada no despacho constante na folha 309 do processo em epígrafe, e rever os atos praticados 
para fazer cumprir a determinação. 
 
Diante do exposto, o Presidente da Comissão Setorial de Licitação – COSEL, e a unanimidade de seus 
membros, resolvem: 
 
1) Quanto ao julgamento do recurso de ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS RAMOS: 
 

a) Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso interposto pelo licitante ANTÔNIO CARLOS DOS 
SANTOS RAMOS, e, assim, nega provimento ao recurso interposto mantendo a decisão que 
desclassificou sua proposta de preços para o certame em epígrafe, por entender que não atendeu aos 
requisitos do Edital.  

 
b) Manter a decisão que classificou e habilitou o licitante Leandro dos Santos Ricardo, para permissão de 

uso do equipamento do tipo BOXE (AE) – SETOR 01 – Nº 05 – BAR da Concorrência 004/2020 – 
SEMOP; 

 



 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP 
Comissão Setorial de Licitação - COSEL 

 

 

2) Quanto ao julgamento do recurso de MICHELE CORDEIRO DE LIMA: 
 
a) Manter a decisão que classificou e habilitou o licitante Leandro dos Santos Ricardo, para permissão de 

uso do equipamento do tipo BOXE (AE) – SETOR 01 – Nº 05 – BAR da Concorrência 004/2020 – SEMOP; 
 

b) rever os atos praticados, pelo principio da autotutela, REFORMANDO EM PARTE, a Decisão acerca do 
julgamento do recurso interposto pela licitante  MICHELE CORDEIRO DE LIMA na fase de habilitação; 
 

c) dar provimento ao recurso interposto pela licitante  MICHELE CORDEIRO DE LIMA na fase de habilitação, 
por determinação do julgamento hierárquico da Autoridade Competente da SEMOP, reformando a decisão 
que desclassificou sua proposta de preço para o certame em epígrafe; 

 
d) rever os atos praticados na sessão de Abertura e Julgamento de Habilitação do dia  23/12/2020, 

REFORMANDO EM PARTE, na decisão acerca da habilitação de Maria Cristiane dos Santos Santana 
para permissão de uso do equipamento do tipo BANCADA (AE) – SETOR 02 – Nº 03–FRUTOS DO MAR; 

 
e) rever os atos praticados, pelo princípio da autotutela, REFORMANDO A DECISÃO acerca do julgamento 

do recurso interposto pela licitante  MICHELE CORDEIRO DE LIMA, na fase de proposta de preços; 
 

f)  dar provimento ao recurso interposto pela licitante  MICHELE CORDEIRO DE LIMA, e, assim, rever 
decisão que desclassificou sua proposta de preço para o certame em epígrafe, por entender que não 
atendeu aos requisitos do Edital; 

 
g) Marcar sessão para abertura dos documentos de habilitação da licitante MICHELE CORDEIRO DE LIMA, 

por determinação do julgamento hierárquico da Autoridade Competente da SEMOP. 
 
Nada mais havendo a registrar em Ata, o Presidente da Comissão encerrou a sessão e lavrou esta Ata que 
segue assinada pela Comissão. 
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