
Termo: Decisorio

Camara Municipal de Nova Venecia

           Estado do Espirito Scrnto

Referencia: 'l'omada de Prego no 001/201 8

Processo Administrativo no 21.836/2018

Recorrentes:_Instituto Superior de Educagao Tecnologia e Pesquisa Saber Ltda e Gualimp

Assessoria e Consultoria Ltda.

Razoes: Inabilitagao no procedimento licitatorio por falta de certidao e pontuagao de nota

tecnica para o cargo de tecnico legislativo.

Trata-se de julgamento de rccursos no Processo de Licitayao, modalidade Iomada de Preqo no

OOl,1201 8, tipo melhor tecnica e prcgo, Processo Administrativo no 21.836/2018 das empresas

Instituto Superior de Educagao Tecnologia e Pcsquisa Saber Ltda (fls. 880/884) e Gualimp -

Asscssoria e Consultoria Ltda (fls 891/900).

                 Dispoe a Lei 8.666/93 (Lei de Licitagocs e Contratos):

Art. 109. Dos atos da AdministraWo decorrentes da aplicapao desta Lei cabem

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uleis a contar da iiuimaCao do ato ou da

lavratura da ata. nos casos de:
a) habilitagao ou inabilitayao do licitante;

b)julgamento das propostas;



Camara Municipal de Nova Venecia

          Estodo do Espirito Scnto

~ 3o Interposto. o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao

impugjia-lo no prazo de 5 (cinco) dias utcis.

~ 4o O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intcrmcdio da que praticou o

ato recorrido. a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,

ou, nesse mesmo prazo, fazc-lo subir, devidamente informado, devendo. neste caso,

a decisao ser profcrida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Llteis, contado do

                                                 A comunicaqao aos demais licitantes se deu da forma preconizada

na legislagao (comprova<ao nos autos as fls. 8881890 908/910) tendo transcorrido o prazo sem

qualquer impugnayao aos demais licitantes.

                                     A Comissao de Licitagao nao rcconsidcrou as dccisoes nas quais

foram os fundamentos dos recursos. fundamentando adequadamente os motivos conforme se

verifica no Termo de Encaminhamento para Decisao de Recurso Administrativo devidamcnte

juntado aos autos as fls. 886/887 e 9021907

                   Assim. em obcdicncia a lcgislaCao vigente encaminhado o

recurso para decisao a esta auloriciade superior passo a analise em separado em topico cada

recurso das cmprcsas rccorridas.

1.  RECURSO  DO  INSTITUTO  SUPERIOR  DF.
EDUCACAO TECNOLOGIA F. PF.SQUISA SABER LTDA.

                   Trata-se de Recurso Administrativo mterposto pela empresa

Instituto Superior de Educapao Tecnologia e Pesquisa Saher Ltda cm face de sua inabiiitaqao

no Proccsso Licitatorio - Tomada de Preyos no 001/2018.

                                          Verifica-se a tempcstividade e a regularidade do preseme recurso

atcndcndo ao prcvisto na Lei de Licitayoes (art  109, inciso I, alinea "b"). As demais empresas

1icitantes foram cientificadas da existencia e tramite do presente Recurso Administrativo
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                                          A empresa insurgiu-se contra sua inabilitaqao justificando que a

declara~ao ora exigida, constante no Edital item 7.2 b e c constava no documcnto juntado

dcixandu de ser ohservada pela Comissao de Licitaqao.

                                 Junta "print" do suposto documento informando que a referida

declarapao ali constava Observa-se que csse documento do qual a empresa alega ter.juntado

esta constando as Ils. 656 c c posswel verificar com seguran<a que nao consta o alegado pcla

empresa.

                                     Portanto, a imagem reproduzida no seu recurso as fls. 882 nao

corresponde a imagens constante da documcntagao de ils. 656

                           Trata-se de reprodu<ao invcridica, nao devendo prosperar seu

equivoco na reproduqao.

                                                 Assim, verificada que a habilitagao e que o documento de fls. 656

nao contem a documentagao exigida, qual seja. nao merece ser.julgado proccdente o recurso.

 Art.6". Para os'.fins desta Lei, considera-se:

(J

Xrq-Comisstio: cofruinm, permanente ou cspecial, criada pela

AdministrrWao com VfunWo de receher, examiturr e julgar todos os

documemos e procedimemos relativos tis IicitW:oes e ao cadtrsirrimento de

licitantes.

(J

Art.3'. A licitaqao destina-se a gamntir " obserw7ncia do principio

 constitucional da isonomia e a selecionar u proposta mais vant"josa p"ra a

AdministnWio e sen;i processada e julgada em estrita cofJormidade com os

priruipios luisicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade. da

igm;ridade, du p"blicidade. da prohidade administrrUiva. d" vinculuWo uo

instr"mento convocutorio, do julgamento objetivo e dos q"e thes sao

correlatos. (grifo nosso).
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  "Procedimenm formal sig Frifica que a licita C'ao esta vinculada ris prescriyoes

leguis quc " regem em todos os seus atos e fases. IVtio so a tei. mas o

regrilamento, as instrWOes complementares e o edital pauttzm o

procedimento da licitaCtio, vinculando a AdministrWao e os licitantes a

 mdas "s exigencias, desde a convocafao dos interessados "te a htmudogaC'ao

 do jui:gamento ".

                                     Como visto nos artigos acima elencados e na doutrina, a atuagao

da C.omissao atendeu estritamente ao estabelecido na Lei, em especial aos principios basicos da

icgalidadc, da impcssoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da vinculagao ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e dos que

thcs sao correlatos c com obscrvancia cxprcssa ao principio constitucional daisonomia entre os

licitantes Assim, a inabilitaqao da empresa que nao atendeu ao estabelecido no Edital deu-se

de forma objetiva e dentro da estrita lcgalidade.

                                          0 Principio da vinculaCao ao instrumento convocatorio. trata-se.

na verdacle. de principio inerente a toda licitaqao c quc evita nao so futuros descumprimentos

das normas do edital, mas tambem o descurnprimento de diversos outros principios atinentes

ao certame. tais como o da transparencia. da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da

 moralidade, da probidade administrativa c do julgamcnto objetivo.

T

Nesse sentido. vale citar a ligao de Maria Sylvia Zanella Di Pietro

Trata-se rle pritWpio essencid cuja inobserw7ncia ensej" nulidade do

procetlimento. Ale'm de mencionado no art. 3"da Lei n 8.666193, aifrda tem

seu sentido explicittfdu, s'egundo u qmd "a Administrafao mro pode

descumprir as normas e condiCoes do edital. tio qual se acha estritamente

vincuhrda". E o artigo 43, inciso V, aindtz exige que o julgatnento e

classificaCao das propostas se fW'am de acordo com os criferios de avaliCao

constantes do edital. O principio dirige -se tanto a AdministraC'ao, como se

verifica pelos urtigos citudos, como uos licitantes, pois estes ntio podem

deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatorio (editLrl ou

carta-convite); se deixarem de apreserUar a documentW:uo exigid~ serao

considerados inabimdos e recebert7o de polta, fechado, o envelope-proposta
(tzrt. 43. inciso H); se deLuirem de citender as exigencitrs concernemes a
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"A Administm<:ao Priblica nt7o potle tlescumprir cis norrtws legais,

tampouco as condiC'oes editahcias, tendu em vista o principio cki vincWaCao

ao instrumento convocatorio ( Lei 8.666/93, art.41) REsp no 797.179/MT, 1"

T., rel. Min.Denise Arrudtz, j. em 19.10.2006, DJ de 0711.2006)"

 "Consoante dispoe o art. 41 thi Lei 8.666l93, a AdministraCno encontra-se

estritamente vinculada ao edital de licitWio, m7o podendo descuntprir "s
normas e condiC'oes dele constantes. E o instrumento convocntdrio que dri

wdidude aos atos administrativos pmlicados no curso da licituCr7o, de modo

q"e o descumprimento as' smrs rebOra.s devertr .ser reprimido. (MS n"

13.005lDF. 1a S., rel. Min. Denise Arruda. j.ern 10J0.2007, DJe de

1711.2008)."

                           Desta forma. ficou evidente a impossibilidade de aceilagao da

hahilitayao da empresa INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO 'rECNOLOGIA E

PESQLJISA SABEI< LTDA. tendo em vista que deixou de cumprir regra editalicia com a

apresentayao das certidoes assim encontrava-se em desacordo com o edital c que a lei veda a

inclusao de documcntos ou informa<oes que deveriam constar anteriormente. Portanto. diante

das razocs cxpendidas nego-lhe provimento.

                        Comunique-se a Recorrente da decisao tomada, bem como as
demais intcrcssadas do certame.

2. RF.ClJRSO DA EMPRESA GUAI.IMP - ASSESSORIA E

                   Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa

Gualimp - Asscssoria c Consultoria inconformada com sua pontuaqao em nota Lecnica.

argumentando em suma a nao pontuagao tecnica por ter realizado concurso publico de

Assistente Legislativo nas cidades de ColatinaiF.S e Cachoeiro de ItapcmirirdES.

                                          Verifica-se a tempestividade e a regularidade do presente recurso

atendendo ao previsto na Lei de LicitaCoes (art. 109. inciso I, atinca "b"). As demais empresas

licitantcs foram cientificadas da existencia e tramile do presente Recurso Adm'n'stratjo

intc:rposLo (ils. ), mas nao aprescntaram impugnaqao.

   ~-
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                   Cumpre destacar que a cmpresa se fez presente na fase de

aprcscntaqao e abertura das propostas com seu representante dcvidamente credenciado

conforme verifIca na ata do certame. Questionada a cmprcsa se teria interesse em apresentar

rccurso csta manifcstou que nao havia interesse na apresentaqao de qualquer recurso (fls. 878).

Inobstante apresentou recurso as fls. 891/900 sem anexos a pega recursal.

                        Da leitura e analise do recurso verifica-se que alegaCao que

deixou de considerar 2 (duas) certidoes relativas a proposta tecnica para o cargo de TECNICO

LEGISLATIVO, pois aprcscntou dois atestados da Camara Municipal de Cachoeiro de

ItapemirimiES e de ColatinaiES que realiiou o concurso para ASSISTENTE LEGISLATIVO.

nao merece prosperar.

                                 Da simples leitura verifica-se que nao realizou o mesmo cargo,

portanto, pur ohvio nao ha pontuagao. Tenta fazer crer que se irata de mesmo cargo e

atribuigoes. mas nao faz qualquer prova do alegado. Nao junta ern seus recursos as atribuipoes

dos cargos de outras cidades, resolugoes ou legislayoes. Torna-se impossivel verificar as

atribuigoes respectivas do cargo. especialmente com relaCao as atrihuigoes de Assistente

Legisla(ivo da Camara Municipal de Cachoeiro de ItapemirimiES.

                                 Como muito bem relatou a C.omissao Permanente de I.icitaqao

nao cabe a mesma provar que nao se trata do mesmo cargo e sim a recorrente fazcr provas a scu

lavor, mas inobstante a Comissao cm pcsquisas vcrificou que nao se trata das mesmas

atribuigoes de fungoes, nao sendo as nomenclaturas sinonimas e sirn diversas.

                           As atribui~ocs dos cargos de Assistente Legislativo da Camara

Municipal de Colatina constante da Lei no 5.75212011 diverge claramente das atribuigoes

 previstas para o cargo de Tecnico Legislativo constante da Resolugao no 348/2005, altcrada pcla

Resolugao n'387/12.

                  Apenas no intuito de fundamentar esta decisao. nao tendo

semelhanqa com o caso aqui tratado mas apenas comprovar que se trata de cargos diversos,
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 "TR F- I - APELA CA O CIVF.I. A C 3727 DF 95.W.03 72 7-4 (TR F-I) Dma de

publicaC'ao: 16l09l2004

 Ementa:       CONSTITUCIONA L.       A DMINISTRA TIVO.       SE R VIDOR

PUBLICO. ASSISTENTE LEUSLATIVO. ASCENSAO FUNCIONAL

AO   CARGO   DE   TECNICO  LEGISLATIVO  ADJUrVTO.

IMPOSSIBILIDADE. i. Com a vigLncitz du CunstituiC'ao Federul de 1988,

nc7o ha mais que ve falar em a.vcensao, tmnsposiCtio ou progressvio de

scrvidores para cargos fm empregos publicos. "ma: vez que este institrUu foi

revogado pehi Oirga Magtra, atrave's de prescriCao da exigencia cle

concurso publico Imra qmrlquer investidurci em cargo prWico (cirt. 37, 11).

Precedentes desta Corte. 2. Ainda que a Constitui<Iw tuio proibisse a

modtrlidade de ascensao, as Resolufoes no 36/83 e 37/83 sd contemplaram

os servidores que jd estavam na condiCao de AssiUente I.egishitivo quundo

da pubhcaCc7o do ato. Aqueles que nao eram servidores, na epoca, mio tLm

                          Alem das razoes c fundamentagoes acima expendiclas, deve-se

ater ao principio basico das licitapoes de vincu[agao ao edital, as regras editalicias.

Art. 41. A AdministraCao nao pode descumprir Lrs norma.s e condiCoes

                                          0 Principio da vinculagao ao instrumento convocatorio. trata-se.

na verdade, de principio inerente a toda licitagao e quc cvita nao so futuros descumprimentos

das normas do edital. mas tambem o descumprimento de diversos outros principios atinentes

ao certamc. tais como o da transparencia, da igualdade, da impessoalidadc, da publicidade, da

rnoralidade, da probidade administrativa e do.julgamento objetivo.

                          Assim. nego provimento ao rccurso para manter inalterado a

pontuagao da empresa recorrente.

                          Comunique-se a Recorrente da decisao tomada. bem como as

demais interessadas do certame.

ANTONIO EMiL

o de 2018
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