
T. DA TEMPESTIVIDADE

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA I

CONCORRÊNCIA N° 004/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N“: 70771/2022
LOTE N" 03

ILMA. SRA. BRUNA OLIVEIRA, PRESIDENTE DA COMISSSÃO SETORIAL PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO - COPEL.

construções

Inicialmente, convêm consignar que o presente Recurso é tempestivo, haja vista que a 

divulgação do resultado ocorreu em 05/01/23, sendo o prazo para apresentação das razões de Recurso é 

de n^ciiico) dias úteis contatos a.partir do primeiro dia útil seguinte a divulgação, previsto no art. 109, 1. 

da Lei n° 8.666/93, para apresentação das razões de rècurso.'

SMEO/CO?£L.- 
Recebido às

0 CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA, neste ato representado por seu representante legal Tiaoo 
Santos Marques, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG n° 905.944-45 SSP/BA, CPI’n" 
950.447.525-68, vem, perante V. Senhoria, tempestivamente, mui respeitosameníe, interpor RECURSO 
ADMINISlRAnvo contra ato da decisão que classificou a licitante CONSÓRCIO METRO 
ANGRA, na CONCORRÊNCIA N° 004/2022, LOTE N“ 03, que tem como objeto a "Contratação dc 
empresa especializada para elaboração de projeto de arquitetura e engenharia e execução de obra de 
construção de coberturas de quadras poliesportivas nas unidades escolares da Secretaria Municipal da 
Educaçao - SMED, conforme especificado no projeto básico e seus anexos”, na forma do disposto no 
artigo 109 da Lei 8.666/93, e legislação complementar, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:



n. DO EFEITO SUSPENSIVO

IIL BREVE RELATO DOS FATOS

2

I 
.1

projetos & 
construções

1°. CONSÓRCIO iMETRO ANGRA: R$8..121.166,96

2°. CONSÓRGIO ESCOLAS'AR'r-JCA; RS8.913.232,50
3°. CONSÓRCIO CS/GBM CP N" 004/2022: R$9.465.749,06

—/czv.

Sucede-se que a proposta de preços do 1° colocado, CONSÓRCIO METRO ANGRA, 
não está de acordo com o quanto exigido no Edital CONCORRÊNCIA N° 004/2022 - SMED, Ibi 

apresentado proposta de preço com prazo de execução dos serviços acima do estipulado no Edital.

SiVlED/COPEL 
Recebido às —.— 

CíO —!-----

Desse modo, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso ora aviado, 
sobrestando-se o procedimento 1 icitatório até o seu julgamento final, o que fica requerido.

A Secretaria Municipal da Educação - SMED publicou o Edital de licitação, sob a 

modalidade de concorrência do tipo '‘Menor Preço Global por lote", cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E 

ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS 

POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA- SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO - SMED, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS.

Prescreve a Lei n.° 8.666/93, em seu art. 109, § 2°, que os recursos interpostos contra 
decisões proferidas na fase de habilitação das licitações terão efeito suspensivo.

Data vênia, a-decisão de classificação'da CONSÓRCIO METRO ANGRA está 
manifestamente equivocada, pois'não verificou qtié 'aJ refetida empresa deixou de cumprir importantes 
requisitos exigidos no Edital, conforme será detalhado adiante.' •

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA

O consórcio em questão participou regularmente do processo licitatório 
CONCORRÊNCIA N° 004/2022, LOTE N° 03, quando, em 05/01/2023, foi publicada a decisão que 

classificou a licitante CONSÓRCIO METRO ANGRA, resultando na seguinte classificação:



IV.

E do item 2. Período de execução è de vigência docontrato, sob item 2.1.

2.0 LOTEOa-CAJAZEIRAS

3.0

, 4.0 .10 Mfseí..

5.0

LOTE06-.SUBÚSBIO I6.0

LOTE 07-.SLIBl.'lRi31OllT.O

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA

^1 iiiimaaMLdi

íí»;—«i

PRAZO DE EXECUÇÃO ACIMA DO ESTIPULADO NO EDITAL

Analisando a proposta de preços: apresentada pela CONSÓRCIO METRO ANGRA, 

nota-se que a mesma apresentou sua proposta de preços com inconformidades com o que foi estipulado 

no edital, especificamente no que se refere ao item 8, subitem 8.1.1, alínea “c”, conforme modelo anexo, 

contendo:

1.0

LOTE03-ORLA/CENTRO

LOTE 04 ■ SÃO CAETANO ! LIBERDADE j
CIDADÈ BAIXA' '

LOTE 05 - CABULA / PIRAJ.Á

MfERlAZOlDEBMllBPRiLZOTOEBl 
MÊxECUÇAOy^

CONFORME
CRONO6RAMA

CONFORME
CRONÜGRAMA

CONFORME
CRONOGRAMÃ

CONFORME
'-'CRONOGRAMA'

CONFORME
CRONOGRAMA

CONFOR.ME
CRONOGRAMA

CONFORME
CRONOGRAMA

a) Planilhas Orçamentárias, por Lote, expressando os preços 
unitários, total e global dos serviços, os valores em moeda 
nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por 
extenso, conforme planilhas anexas do setor técnico 
competente, DIRE/SMED, ficando esclarecido que não serão 
admitidas propostas alternativas;
b) Prazo de validade da Proposta de Preços não inferior a 90 
dias, contados da entrega das mesmas;
c) Prazo de execução dos serviços;
d) Dados para assinatura do contrato;
e) Cronograma Físico financeiro, por lote;
f) Planilha de composição analítica do BDI para Serviços e 
Equipamentos, por lote,' conforme modelos dos Anexos 1 3 e 
1.4;
g) Planilha de Composição dos encargos sociais e todo o seu 
detalhamento, por lote, conforme modelo do Anexo 1.5;
h) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, em 
atenção à Portaria n° 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria 
de Direito Econômico do Ministério da Justiça, conforme 
modelo do Anexo 07.

2.1. Os prazos de execução do objeto de cada lote,'contado.cLfassinauira da.Ordeni.de Seiviço, e de vigência do 
contrato de cada lote, contado da sua assinatura, estão apresentados,a seguir. Destaca-se que os contratos só terão 
validade e eficácia após publicação na Imprensa Oficial, podendo tal prazo sei prorrógado nas hipóteses eiencadas no 
ari. 575, 612, incisos i, 11. III, IV, V e VI da Lei 8.666/1'393.

projetos & 
>11 Wi construções

LOTE 01 - ITAP1.IÃ

da.Ordeni.de


Vejamos então os prazos dos cronogramas fornecido pela SMED do lote 03:

Escola 01: Cobertura de quadra da Escola Municipal João Pedro dos Santos:

Escola 02: Cobertura de quadra da Escola Municipal Permínio Leite:

MtSd

Escola 03: Cobertura de quadra da Escola Municipal Professor Aristides Novis:

MÉS4

MÉSd

I M*S4

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA 4

-/CZV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAIVAOOR • PMS -------------------------
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-SMED PrpfrlUlra
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARISTIDES NOVIS  MUf

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARISTIDES NOVIS
-------- 1---------------------- I I mESI I ME5 2 I MtST I

Escola 04: Cobertura de Quadra da Escola Municipal Hildete Lomanto:

De acordo com a exigência acima, não há dúvidas de que o Edital exigiu que as 
empresas deveriam apresentar em sua proposta de preços o prazo de execução de serviços de acordo com 

o solicitado em cada lote dos respectivos cronogramas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS ---------------------------------- --------------------------------------------
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-SMED Preítíitllfa
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PERMÍNIO LEITE " SaSvador

■ CRONQGRAMA FÍSICO FINANCEIRO • ESCOLA MUNICIPAL PERMÍNIO LEITE
-------- i---------------- — - I I I MÊS 2 I f

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS -------------------------------- -------------------------------------------
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-bMr.O  íjfe Prefeitura
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESÇOLA.MUNICIPAL ARTUR DE SALES SalVatiOr

• • CRONQGRAMA FlSiCO FINANCEIRO - ESCOLA MÜNICIPAL ARTUR DE SALES
_ ' ____  I__ '• • 3 >'-"p

Escola 07: Cobertura de quadra da Escola Municipal Cidade de Jequié:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR • PMS ~ -------------------------
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-SMED PrefuHllI.-
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL OLGA FIGUEIREDO DE AZEVEDO  '**’ SalViltíOr

CRONOGRAIVIA FÍSICO FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL OLGA FIGUEIREDO DE AZEVEDO
------- __________ I I' w^si I i.iEs; I MÊS 3 |. mLs

Escola 06: Cobertura de quadra da Escola Municipal Arthur de Sales:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR ■ PMS ' - ------------------------------------------------ --------------------------------
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-SMED Prcfujtllr,.-
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO DOS SANTOS  S.llvad ».

CRONQGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ■ ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO DOS SANTOS 
---------------------- I I MiSl I MÊS 3 I MÊS 3 I MÊSa

projetos &
^■1 construções

I Mg$S

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR ■ PMS --------------------------------------------------------------- ----------------------------------
SECRETARIA MUNICIPAL OA EDUCAÇÃO-SMED ■' ■ '
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDETE LOMANTO ' . . ■ tl-t Sal VLSdoi

CRONOGRÃMA FÍSICO FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL HILDETE LOMANTO 
 I I MÊS 3 I MÊS 3 I MÊS 3 I MÊS 4 | MÊS?

Escola 05: Cobertura de quadra da Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo:

{ MÊS 5

I MgS S

I MÊS 5

I MÊS 5



M(S4

MtS4

—__Á

MÊS S

MÊS 3

ME$4
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Prefeitura 
d« Salvador

Prefeitura 
de Salvador

Piefciiui > 
d»T Salv.i »>

De acordo com os 12 cronogramas físico-financeiro das escolas, em todos o prazo dc 

execução é de 5 meses.

Prefeitura 
de Salvador

Prefeitura 
de Salvador

“SB# çiNifSf MHANi., S aeeaK

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR ■ PMS ~ ---

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLAMUNICIPAL CIDADE DE JEQUIE ,

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO • ESCOLA MUNICIPÃl CIDAtiE DE JEQUIE
_______________ r I MFSI I Mtii I MfS3 f

Escola 08: Cobertura de quadra da Escola Municipal Makota Valdina:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR • PMS '

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MAKOTA VALDINA

,______________ CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL MAKOTA VALDINA
I I mES 1 I MÊS? I MÉS3 I

Escola 09: Cobertura de quadra da Escola Municipal Padre Jose de Anchieta:

nota-se que a mesma apresentou' enY sua proposta- de 'preços que executaria os serviços da 
CONCORÊNClAN°OQ4/2022,LOTEN°3,em,10meses  ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR ■ PMS ‘----- ------ ~~

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE TOSE DE ANCHIETA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA
--- ,, . _L I I I mEsS  

Escola 10: Cobertura de quadra da Escola Municipal Senador Antonio Carlos Magalhaes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR • PMS ' ~ ‘  1----------------- -----------------------------------------------
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-SMED Prcfoltllra
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHAES  Salvador

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ■ ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHAES
-------------------------- • I I mEsi I mEs? I MiSl I mESJ I

Escola 11: Cobertura de quadra da Escola Municipal Vale das Pedrinhas:

I MÊS S

T~ MÉS 5

I MÊS 5

Examinando a .documentação api:esentada pela-.CONSÓRCIO METRO ANGRA,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR ■ PMS ' ----- -- ----------------
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO • SMED iPjt

OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL VALE DAS PEDRINHAS bUP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ■ ESCOLA MUNICIPAL VALE DAS PEDRINHAS

I ..... ■ I ' ■ |. .Mtsii- J mEít. . I mEí) j MÉsa I

Escola 12: Cobertura dè quadra da Escola MiínícipaíZulimira Torres:' 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR ■ PMS 
SECRETARIA MUNICIPAÍ DA EDUCAÇÃO - SMED
OBRA: COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA.MUNICIPAL EULMIRA TORRES  

________ CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO • ESCOLA mUTÍiCIPAL ZUIMIRA TORRES
- , J___ lui______ _____  ______ ;___ |~______ \ I__ ______ I MÉS 2 I MÊS 3 ~y
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executar os

Não faltou clareza referente ao exigido. Logo na primeira página do edital, item V -
PRAZOS:

6

í.

projetos & 
construções

-cronogramas anexos ao link disponibilizado 
i deste Edita! e nos autos.

. .'ú;, e.$co.ía. c;;. .'r .

CONSÓRCíd êStftSS/ffiT-JÇ A "

i'i=Trn sBt,.,.
EhCEMHrtrCA ------------- --------

CONSÓRCIO n^ETRO ANGRA

CARTA PROPOSTA
A COMISSÃO SETORIAL PG.RMANCNTE OE IfClTACAO • COREL 
CONCORRÊNCIA No 004/2022

Execução dos Serviços: O prazo, de execução dos serviços, 
será 0 prazo constante do cronograma físico financeiro de 
cada-..esç'o.!a,.- contado da assinatura da Ordem de Serviço, 
conforme--ronogramas anexos ao link disponibilizado no 
Anexo

 

Ora, como pode esta nobre comissão classificar uma empresa que pretende 
serviços com o dobro do período estipulado no cronograma?

Vigência do contrato: iO (dez) meses, contados a partir da 
assinatura do mesmo.

lOIr'J DATO OE «BERIURA:
; UDEOEZt.MUBOUE

   
DADOS DA EMPRES.l ---------- ------------------- --------------------------------------

^«jÕSqÇIA!........................ .......i ANGRA EKGff.-HAP.;A LI D.A
Om: l)RzaZ6i?/000.,ü3 I IIISCRICAO EST.'.|.AiALro~fÈã?ÃS:--------- ---------------------------

■gaasSa-AiAMüDA s-uvador, ios?, edr s,v.w:DbR SÜ5I.>.'e:SS'. TC.°:Rj: AI-IFRCIA SAI .1 èHT 
pAX£{07J)3S0gj51sl.EW

■ M6°jS£0Z^ I AGENCIA .\'c 3673 | CORiA CORRCNTE No3'~fin0-f, I

Não resta nenhuma dúvida na interpretação dos elementos acima previsto no edital que 
0 prazo total para a execução de todas as etapas é de 5 meses, uma vez que os serviços deverão ser 
executados e concluídos dentro dos prazos totais indicados no cronograma físico-fmanceiro.

: NOME: OAWIEI.COPDEI.ro 50HFIK ‘
I ORGAO EXPEDIDOR: SSP,-8A

validade da püorÓsí a di; precosI F
  90 (NOVENTA) dias |

PREÇO GLOBAL DÃPLANILHA: 8,171.166,96.

DADOS DA EMPRESA  " ---------- — ------------------

 RAEAO SOCIAL [ MÊTRo'ENGENHAR1Ã~~ -------------------------- :
.rNPJ.:.o7.-;78..u7,>f,ciu.o3 | inscricao EyrADDALÕõrÃãõjw---------------------------------—

: ALAMEDA SALVAlib.R. 1057, ED.=. SALVAPÓRBUSINESS. TORRE AMFRriA SALA ÍSIC ’

 !,.BA^r.O: i)RAOEy,O.<7,37 __ | AGENCIA No 3673 | COOTA CORRENTÊnSI^Xi-

  f PADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA PÕcÕNTRATn^ ' --------------
^,,.,1;, - ~~—-------- --------------------------------------------------------------------------------------

 JGUlMS/ytvO _ ■ I ORGAO EXPEDIDOR: SSP.-S_A ~| CPF: 60a'.Hi31.2<is:T5

wSÕ^xeCUCAO DOS SERVIÇOS: 

_______ UI (DEZ) MESES 

 
: DADOS DA LIClTAÇAO '

: ‘ i COMTRAWCAÕ 5^ EMPREM-r
j I KPECIALiZADA PARA ElAliORAÇÂD !
I 'DE PROIEID UE ARQulÍLTIIS,', f .

CDNCORBfNCIA I PROCESSO K- ' ENGENHARIA E EXECDÇÃC DE OURA 
™.,ZO22 , 7(|77í;7077 ce CONSTRUÇÃO Ofc C03I.RIIIRAS ,

CE QUAOPAS POLIESPUR I IVAS KAS 
IWIDAOES ESCOI,AKES DA 
SEOIEIARIA l.niKICIPAI. DA 
EDuCACAO - s:-:':d
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SLibjclivos OLi critérios não especificados 
administração.

projetos & 
construções

■1.1 ANÁIISE DA PROPOSTA COMERCIAL DA IICITANTE:

AJ Em .inâlise à proposta comei tlnl aprcsonisda pela licitante COMSÓRCIO METRO ANCRA, ini.armamos 
O que sep.ue:

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA

Análise
ATENDE AO 

EDITAL

ATENDE AO
EDITAL

ÃTENOe AO

ATENDE ,AO 
EDiTAl

edital

O princípio da objetividade significa que os administradores devem aderir aos critérios 
objetivos definidos no edital de convocação. Afastando a possibilidade da comissão utilizar fatores 
subjetivos ou critérios não especificados no edita! de-convocação, mesmo em benefício da própria

Tópico esse que esta nobre comissão considerou, de forma equivocada 
CONSÓRCIO METRO ANGRA atendeu ao edital.

________________Descrição do Item________________
0) Razão Social. CNPJ. endereço, CEP. lelelono. e-mail c 
pessoa de contato

b| Planilha Orçamentária expressando os preços unitários 
c totais

cj Cronograma Fisico Financeiro

I d? Prazo de Execução dos Serviços

j 'TüiupO5Içdt^ua^t?»ttü^ui 
) deralhamcntc

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levara em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou 
convite, os quais não devem contrariar as normas e

■ princípios estabelecidos por esta Lei.
■ ‘^fi fi^fiplgamenlo dasp devendo a

. licitação. üu,D responsável,pelo convite realizá-
ÇOfiprmídade çom\os tipos de licitação, o.s critérios 

previamenie estabelecidos no ato convocatório e de acordo 
com os fatore.s exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelo.s licitantes e pelo.s órgão.s de 
controle..

O próprio relatório de julgamento das propostas de preço fornecido pela Comissão 
Setorial Permanente de Licitação - COREL, tem um tópico separado do cronograma físico-fínanceiro, 
onde é julgado se cada licitante apresentou o prazo de execução dos serviços de acordo com o solicitado

Resta claro no edital e seus anexos que o prazo para execução dos serviços é de 5 
meses, no entanto, tal exigência editalícia fora cumprida por 7 dos 8 concorrentes ao certame, ficando 
apenas a CONSORCIO METRO ANGR/\ sem cumprir este importante requisito. Ou seja, declarou em 
sua proposta que pretende executar os serviços em 10 meses, o dobro do prazo estipulado.

De acordo com a lei n° 8.666/93 quanto ao julgamento das propostas, a comissão 
julgadora da licitação deverá observar o disposto no art. 44 e 45, conforme segue;
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projetos & 
construções

An. 41. A Adminislração não pode descumprir cis nonna.'; e 
condições do edital, ao qual se acha eslriiamenle vinculada.

 
VI. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÂO AO EDITAL

Cumpre ressaltar cjue cabe a Comissão Permanente de Licitações julgar o certame em 
estrita consonância com os princípios que regem ps procedimentos administrativos, notadamente os 
princípios da. legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme ait. 37 da 
Constituição Federal... , ........ ... .. ..

Diante do exposto, deve ser acolhido o presente recurso, a fim de declarar 
desclassificada a empresa CONSÓRCIO METRO ANGRA., em razão do Hagrante descumprimento de 
ter apresentado em sua proposta de preços o prazo de execução dos serviços acima do estipulado no 
Edital. >■ :j -y:.,

Destaca-se, ainda, que a regra contida no mencionado artigo obriga não só a 
Administração Pública às condições e exigências estabelecidas no Edital, como também cada licitante, 
cabendo a ambos o seu estrito cumprimento. Acerca do assunto,. v.aíe. transcrever o entendimento 
doutrinário: ’  ■■■■■ ■

Tratando-se especificamente de procedimentos licitatórios, acrescentam-se alguns 
princípios igiialmente importantes para a condução dos certames, sendo o mais relevante de todos o 
princípio da vihculação ao edital, disposto no ailigo 4! da Lei n° 8.666793, que prevê;

O princípio que refuta a restrição ao caráter conipeliiivo não 
é absoluto, representando essencialmenle a expressão 
sintetizáda de uma orientação vista em caráter de 
generalidade, a admitir, por óbvio, excepcionalidade.s que 
sejam conduzidas por circunsiância.s ensejadora.s de 
determinada feição fora do comum. Não se admite a 
discriminação arbitrária na seleção do contratante, sendo 
insuprinuvel o tratamento uniforme para situaçÕe.s 
uniformes, tendo em vista qiie, no.s termo.s do art. 3°, caput, 
da Lei n° 8.666/1993, a licitação destina-se a garantir não 
só a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, e também a observância do princípio 
constitucional da isonomia.
TCU - Acórdão 1631/2007.



projetos & 
construções

■rS!™!!S? g^tGaKMAftSft «3 AjtlWJFTcJVijí-ÍA '.■g'!... .

“Está escrito no arl. 3° do Estatuto que a vinculação ao 
edital é um dos princípios básicos da licitação. A 

. vinâiiíáçãd ao edital ou ao instrumento convocatório se 
traduz no rigor com que a Administração e os licitanles 
devem cumprir suas normas e condições. A Administração 
não pode ir além delas, nem ficar aquém. (...) Não seria 
correto, e por isso mesmo ensejando a nulidade do 
procedimento, que a Administração ditasse regras e 
impusesse condições, para depois ela mesma não cumpri- 
las. (Raul Armando Mendes, “Comentários ao Estatuto 
das Licitações e Contratos Administrativos", Ed. Saraiva, 
2"ed., p, 114) (...) 0 edital é o fundamento de validade dos 
atos praticados no curso da licitação, na acepção de que 
á deAcoriforritidade erilfe o edital e os aios administralivo.s 
prqiícddds 'no ' curso da licitação se ' resolve pela 
inválidade deste.s últimos. Ao descumprir normas 
constantes do edital, a Adrninistração Pública frustra a 
própria razão de ser da licitação. Viola os princípios 
norteadore.’) da atividade administrativa, tai.s como u 
legalidade, a moralidade, a isonomia. (JUSTEN FILHÕ, 
Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. I4’'edição, São Paulo: Dialética, 2010).

Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração 
encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitação, 
não podendo descumprir as normas e condições dele 
constantes. É o instrumento convocatório que dá validade 

ao.s atos administrativo.s praticados no curso da licitação, de 
modo que o descumprimento ás sua.s regra.s deverá ser 
reprimido. Não pode a Administração ignorar tais regras sob 
0 argumento de que seriam viciadas ou inadequadas. (...) 
(STJ - MS 11° 13.0005/DF. C S., rei. Min Denise Arruda, j. 
em 10.10.2007, D,Je de 17.111.2008f

No contexto da legalidade e vinculação ao Edital, não pode a douta Comissão dc 
Licitação admitir que qualquer licitante venha a participar do certame apresentando documentação fora da
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É no mesmo sentido o posicionamento dos Tribunais Superiores, a exemplo da decisão 
cujo trecho segue transcrito; ■



 
vn. PEDIDO 

a empresa

Por ser esta a única e verdadeira expressão da JUSTIÇA!

Nestes Termos, Pede Deferimento.
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Em vista disso, pede e espera, a Recorrente,-seja o'-presente recurso recebido, conhecido 
c, ao final, provido, a fim de que seja reformada a decisão para DESCLASSIFICAR 
CONSÓRCIO METRO ANGRA do Certame.

-/czv.
validade, em flagrante descumprimento à regra expressa prevista no Edital e também 
8.666/93, sob pena de ferir, ainda, o princípio da isonomia.

= Salvador, 1.3 de Janeiro de 2023.
TIAGO SANTOS Assinado de forma diqital por TI.AGO SANTOS

MARQUES:95044752568 -ozoc 
CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA 

Tiago Santos Marques 
Líder do Consórcio 

CPF: 950.447.525-68 
RG; 09.059.444-45

CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA

na própria f.ei

Além de cumprir rigorosamente os ditames do Edital e da Lei, compete à Comissão de 
Licitação zelar pelo tratamento isonômico a todos os concorrentes, não podendo relevar o descumprimento 
de uma regra de tamanha importância para privilegiar o CONSÓRCIO METRO ANGRA em detrimento 
dos demais licitantes.

Diante do exposto, requer-se a aplicação integral das normas contidas no Edital e na 
Lci, afastando do certame a empresa Recorrida que deixou de cumprir os requisitos objetivamente exigidos.

Acaso seja mantida por essa ilustre Comissão Setorial Permanente de Licitações a 
decisão impugnada, o que, por certo, não ocorrerá, requer, de logo, seja o presente encaminhado para o 
conhecimento-e decisão por parte da Autoridade hierarquicamente superior, na forma do disposto no art 
109, §4°, da Lei n.’ 8.666/93. 


