
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SMED 

COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

 

JULGAMENTO DE RECURSO  

 

 

PROCESSO Nº 1976/2018 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 

 

OBJETO: Celebração de parceria com Organização da Sociedade Civil para execução do Projeto 

“Capoeira nas Escolas” – implantação da Lei 9072/2016 que prevê o trabalho com a cultura da 

capoeira nas escolas públicas municipais de Salvador, para atendimento a 2.400 estudantes, e faixa 

etária entre 06 e 15 anos, em situação de vulnerabilidade social em 25 Unidades escolares do 

município de Salvador. 

RECORRENTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - 
IDEIAS  

 

I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

Em 27/08/2018, a proponente INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E ASSISTENCIA 

SOCIAL - IDEIAS apresentou recurso administrativo contra a decisão proferida pela COMISSÃO 

DE SELEÇÃO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO , que 

desabilitou todas as proponentes participantes do chamamento objeto do presente julgamento.   

Conforme o quanto dispõe o art. 31, do Decreto n.º 29.129/2017, caberá recurso administrativo 

contra o resultado preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da publicação da decisão, perante 

a comissão que a proferiu. Além disso, o item 8.11 do edital prevê a possibilidade de interposição 

de recurso, consubstanciado na faculdade prevista no art. 24, §1º, VIII, da Lei n.º 13.019/2014.  

Assim, diante do cumprimento dos pressupostos recursais, a Comissão de seleção para 

processamento e julgamento do chamamento público decide por conhecer o presente recurso, ao 

tempo em que reconhece a sua tempestividade. 

 

II- DAS RAZÕES DO RECORRENTE  

Insurge-se o proponente por meio do presente recurso administrativo contra decisão da Comissão 

DE SELEÇÃO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO que 

declara desclassificadas as proponentes recorridas supracitadas, participantes do presente 

chamamento público.  



A Recorrente argui: 

1. Os Critérios de Julgamento, relativos à Tabela 2 do Edital 002/2018, mencionados no 

Relatório Final que desclassifica a referida proponente, no que se refere ao item 8.8.3.3; 

2. A aplicação do inciso V, do Artigo 33, da Lei 13019 / 2014; 

3. A rigidez da Comissão Julgadora em relação à análise das Propostas, enfatizando que a 

referida comissão desconsiderou a atividade de capoeira como “saberes públicos” ou 

“saberes populares ”. 

Por esses motivos, requereu a procedência do recurso, bem como a revisão da decisão e 

declaração da comissão , deferindo assim a classificação da referida recorrente.  

 

III – DAS FORMALIDADES LEGAIS  

Em cumprimento das formalidades legais, fica registrado que foi informado aos demais licitantes, 

através do Diário Oficial do Município – DOM, nº 7.198, a interposição do Recurso Administrativo 

aqui julgado.  

Ultrapassada a fase das formalidades legais, passa a análise do mérito. 

 

IV – DO MÉRITO  

A COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO CHAMAMENTO 

PÚBLICO reafirma a decisão publicada no DOM de 22 de Agosto de 2018 e do relatório final 

publicizado no sitio eletrônico www.compras.salvador.ba.gov.br, sob os seguintes argumentos:  

1. No que se refere aos critérios de Julgamento (item 8.8.3, no qual apresenta Tabela 2 – 

Critérios de Avaliação e Julgamento), a requerente não obteve pontuação nos seguintes 

critérios:  

1 – Experiência prévia no objeto de parceria a ser celebrado;  

2.1 – Coordenador – ensino Superior completo com especialização na área de educação; 

2.2 – Supervisor – ensino Superior completo com especialização na área de educação; 

2.3 –  Mestre em capoeira  

2.4 – Contra Mestre em capoeira  

2.5 – Professor em Capoeira  

4 – Experiência Profissional dos Mestre /  Contra Mestre/ professores de Capoeira (A partir 

de um ano de atuação)  

Reiteramos que a ausência de pontuação deve-se a não apresentação de documentação 

comprobatória para cada um dos itens mencionados.   

O requerente apresentou documento referente ao item 1, apenas um atestado de experiência que 

não menciona o tempo mínimo exigido no item de referencia, atribuindo assim nota zero nesse 

critério de julgamento .  

No que se refere à comprovação de formação da equipe relacionada, o requerente não apresentou 

nenhum documento comprobatório  de nenhum dos profissionais ( itens 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5); 

Quanto ao item 4, a requerente não apresentou nenhum documento comprobatório da experiência 

dos profissionais descritos. 

Em relação à aplicação da legislação no que se refere à competência técnica da OSC, 

esclarecemos que a Recorrente não cumpriu a determinação do art. 33, inciso V, da Lei 

13.019/2014:  

http://www.compras.salvador.ba.gov.br/


Art 33 – [...] 
V - possuir:   
a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, 
comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, 
conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, 
do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses 
prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização 
atingi-los; 
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante;  
c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas. 

 

No que tange à compreensão do requente em relação á rigidez da Comissão Julgadora, 

destacamos que todo o rigor empenhado na análise das propostas submetidas ao Chamamento 

002/2018, teve como amparo legal o próprio Edital, configurado como uma ferramenta legal 

caracterizada como um ato escrito para comunicados de ordem oficial. Ou seja, um edital é 

aquele documento que faz uma comunicação de uma resolução oficial de interesse geral (público). 

Sendo assim, as exigências postas no documento devem ser cumpridas com o rigor exigido.  

 

V- DA DECISÃO  

Pelo exposto, por todos os argumentos ventilados, a COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO – respaldada pela lei que 

rege o certame Lei Federal nº 13019/2014, bem como legislação especifica, CONHECE e NEGA 

PROVIMENTO ao presente Recurso Administrativo, mantendo DESCLASSIFICADA a instituição 

requerente, na forma da decisão provisória. 

Salvador, 19 de setembro de 2018.  

COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO  

Portaria nº 187/2018 
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