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LAUDO DE JULGAMENTO – RECURSO 

   

 

 A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Turística 

de Tremembé, doravante COPEL, designada em Portaria contida nos autos, após 

devidamente instruídos os autos do Processo Interno n° 4.884/2018, Concorrência Pública 

n° 10/2018, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração 

e implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS e elaboração de proposta de 

programa de avaliação periódica de desempenho do seu corpo funcional, conforme 

memorial descritivo e demais anexos do edital, reuniu-se aos vinte e cinco dias do mês de 

janeiro corrente, às oito horas e quinze minutos, a fim de analisar RECURSO 

ADMINISTRATIVO apresentado por AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAMENTO EM 

ADMINISTRACAO MUNICIPAL EIRELI. DA TEMPESTIVIDADE. O RECURSO foi apresentado 

após o expediente de 24 de janeiro, às dezessete horas e trinta e cinco minutos. A rigor, 

intempestivo, à luz do item 16.3 do Edital. DO PROTOCOLO. O documento não foi 

protocolado, não tendo sido respeitada a forma do item 16.5 do Edital. A fim de não inibir 

a manifestação da Licitante, o servidor da Diretoria de Licitações e Contratos, ainda nas 

dependências da Prefeitura, acolheu o documento das mãos da portadora. DA 

FUNDAMENTAÇÃO. 1. O RECURSO não foi instruído com a comprovação da 

representatividade daquela que a subscreveu, Srª. Kátia Sanches Parra, visto não haver 

quaisquer cópias de identidade ou selo de autenticidade das assinaturas ali apostas. 

Embora a Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, que tratou da racionalização dos 

atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e instituiu o Selo de Desburocratização e Simplificação, tenha 

dispensado o reconhecimento de firma ou autenticação de documentos, é imprescindível a 

apresentação dos originais ou, então, o próprio signatário assinaria e o agente PÚBLICO 

lavraria a sua autenticidade. No entanto, nem uma nem outra coisa aconteceu. 2. 

AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAMENTO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL EIRELI fez-se 

representar na sessão de abertura dos Envelopes Habilitação, ocorrida no dia cinco de 

dezembro de 2018. Efetuou os apontamentos que foram exaustivamente analisados pela 

COPEL. Esta verificou toda a documentação apresentada, conferindo apontamento por 
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apontamento e emitindo o Laudo de Julgamento, devidamente publicado no Diário Oficial 

do Município, na Edição 652-A, de 17 de janeiro de 2019. A postulante intenta a 

desclassificação das empresas G & R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, DIRETTRIX 

ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EIRELI, INTEGRI BRASIL - PROJETOS E 

SERVICOS INTEGRADOS LTDA, QUÂNTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA e 

PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA, ou seja, todas as concorrentes, para que 

somente ela, AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAMENTO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL 

EIRELI, permaneça no certame. Esta COPEL, por unanimidade, DECIDE por NÃO CONHECER 

o RECURSO impetrado por AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAMENTO EM ADMINISTRACAO 

MUNICIPAL EIRELI, por não atender requisito mínimo previsto no item 16.5 do Edital. Por 

considerar que poderá haver manifestação contrária e para amplo conhecimento, esta 

COPEL recomenda a suspensão do certame, até segunda ordem, até que seja definida nova 

data para a sessão de abertura dos envelopes contendo a “Proposta de Preços”. Nada mais 

havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos desta COPEL às dez horas e dois 

minutos. 

Esta é a decisão. 

Estância Turística de Tremembé, 25 de janeiro de 2019. 
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