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A Senhora 
H1LAISE SANTOS DO CARMO 
Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL 
Prefeitura Municipal de Salvador-BA - PMS 
Secretaria Municipal de Educação - SMED 

Referente: Concorrência nº 001/2020-SMED - Reforma e adequação da estrutura fisica 
de 03 (três) unidades escolares da Secretaria Municipal da Educação, em 03 (três) lotes, 
com a finalidade de permitir um melhor funcionamento do imóvel, de acordo com as 
especificações contidas no Projeto Básico, no Memorial descritivo e anexos. 

NJX CONSTRUTORA EIRELI- ME, CNPJ 12.417.265/0001-79, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Avenida Luís Viana Filho nº 6462, sala 1608, Torre East 
(A), Edf. Wall Street Empresarial, Patamares, Salvador, Bahia, CEP: 41.680-400, tel. 
3035-6884, endereço eletrônico: "njxconstrutora@yahoo.com", por seu representante 
legal infra-assinado, vem, com fulcro na alínea "a", do Inciso I, do art. 109, da Lei nº 
8666/93, respeitosamente a Vossa Senhoria, tempestivamente, a fim de interpor o 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Contra a respeitável decisão dessa digna Comissão Setorial Permanente de Licitação -
COPEL que julgou habilitada as licitantes: 

PROPER CONSTRUTORA LTDA e SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI, 

pelas razões de sua irresignação: 

1 - DA TEMPESTIVlDADE 

O Recurso ora interposto pelo Recorrente é tempestivo, em face da publicação do 
Resultado do Julgamento dos Documentos das Propostas de Preços em 03/04/2020, 
considerando os dias úteis, terminando em 13/04/2020, de acordo com a alinea "a", inciso 
1, da Lei nº 8666/93 . 



2-DOS FATOS 

A CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 - SMED, cujo objeto é Reforma e adequação da 
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03 (três) lotes, com a finalidade de permitir um melhor funcionamento do imóvel, de 
acordo com as especificações contidas no Projeto Básico, no Memorial descritivo e 
anexos. 
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Propostas de Preços (Envelope A), conforme o item 11, do referido Edital. 

Na ata - sessão de abertura dos envelopes das propostas de preços, referente a 
Concorrência nº 001/2020-SMED, de 28 de fevereiro de 2020, e seu julgamento das 
propostas de preços, consta na referida Ata que: 

"PROSPER: falta papel timbrado da empresa ... ". Deste modo, deixando de cumprir o 
item 8.1 do Edital; e 

"SANTA FÉ: falta CD, falta a numeração das folhas e falta índice". Assim, deixou de 
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No entanto, publicado no Diário Oficial do Município em 03/04/2020, pág. 7 e 8, a 
classificação das empresas acima mencionadas. 

3 - DAS RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO 

De acordo com o Edital da licitação em apreço, ficou estabelecido que entre outras 
condições de participação, que as licitantes deveriam na data da entrega das propostas 
compor no envelope de propostas de preços: "8.1 Os elementos do Envelope A ficam 
dispensados de autenticação e deverão ser apresentados em papel timbrado, em meio 
digital (CD ou DVD) a sua proposta de preços, preenchidos por meio mecânico ou 
informatizado, numerados, sem emendas e/ou rasuras, .. . ", referente ao Edital. 

Assim, as referidas empresas deveriam o seguinte: 

- PROSPER: deveria apresentar no envelope A - Proposta de Preços - documentos em 
papel timbrado. No entanto, faltava o papel timbrado da empresa. Deste modo, deixando 
de cumprir o item 8.1 do Edital; e 

- SANTA FÉ: deveria inserir na proposta de preços, envelope A o CD com planilha 
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de composição analítica do BDI para serviços e equipamentos, deste modo deixou de 
cumprir os itens 8.1 e 8.1. 1 do Edital. 

Sra. Presidente! Todos os li.citantes declararam que tem pleno conhecimento ao referido 
Edital da Concorrência nº 001/2020-SMED. 

O TCU, conforme o Acórdão 518/2006 Plenário, diz: "São plenamente vinculado os atos 
Iicitatórios no âmbito do procedimento licítatório, uma vez que estes devem obedecer às 
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regras definidas na lei e no edital a que estão jungidos, não cabendo aos responsáveis 
deliberadamente ignorá-las.". 
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impugnar o presente edital, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis da data 
fixada para abertura dos envelopes, em conformidade com o § 2º do art. 41 da Lei Federal 
nº 8.666/93.". 
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poderiam pedir a impugnação o item 8.1 e 8.1.1 (partes) do Edital. No entanto, não foi do 
interesse das referidas empresas. Deste modo, acatando todos os procedimentos previstos 
no Edital. 

Conforme preconiza os artigos 3º e 41 da Lei nº 8666/93, em Acórdão 204/2008 Plenário, 
que diz "Zele para que não sejam adotados procedimentos que contrariem, direta ou 
indiretamente, o princípio básico da vinculação ao instrumento convocatório". Este 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, obriga a Administração e o licitante 
a observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Nada poderá ser 
criado ou feito sem que haia previsão no instrumento de convocação. 

Já o princípio da competição, este princípio conduz o gestor a buscar sempre o maior 
número de competidores interessados no objeto licitando. Assim, podemos observar que 
o referido Edital buscou empresas interessadas, podemos observar que 17 (dezessete) se 
fizeram presentes ao certamente em 28 de fevereiro de 2020. Observa-se que o princípio 
da competlt1v1dade aqm está presente no certame hc1tatóno. 

Em face do exposto, podemos afim1ar que o ato convocatório é a lei interna das licitações. 
O licitante, ora recorrente, utilizou como referências bibliográficas: Licitações e 
Contratos: orientações básicas / Tribunal de Contas da União - 4ª edição. 

Sendo assim, e conforme preconiza o art. 41 da Lei nº 8666/93, a "Administração não 
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". 
Trata-se da aplicação específica do princípio da legalidade, razão pela qual a não 
observância das regras fixadas no instrumento convocatório acarretará a ilegalidade do 
certame. 

4 - DOS PEDIDOS 

De sorte que, com os fundamentos nas razões acima, requer a Vossa Senhoria o 
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anulada a decisão em apreço, na parte atacada, declarando-se as empresas PROSPER 
CONSTRUTORA LTDA e a SANTA FÉ ENGENHARIA ElRELI, inabilitada para 
prosseguir no pleito. 
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de Licitação - COPEL reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não 
ocorrer, faça este subir, devidamente infonnando, à autoridade supedor, em 
conformidade com o §4º, do art. 109, da Lei nº 8666/93, observando-se ainda o disposto 
no §3º do mesmo artigo. 



Nestes tennos, 

P. deferimento. 

Salvador, 13 de abril de 2020. 

~ LJ;J/~ ~ e~ éONS~ RA EIREL(i:;: 
EMERSON ANDRADE SILVA 

CPF 807329335-87 
Sócio Administrador 


