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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 122, DE 27 DE MAIO DE 2022.

Concede Licença à Gestante à Servidora Pública
Municipal BIANCA MORENO DE BRITO e dá outras
providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo Parágrafo Único do Art. 59 da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o
Decreto de Nomeação 10.514, de 1º de fevereiro de 2022;
CONSIDERANDO o Requerimento de Direitos e Vantagens da Servidora, solicitando Licença à
gestante;
CONSIDERANDO nascimento do filho da Servidora em 01.05.2022, conforme Certidão de
Nascimento anexado ao Requerimento;
CONSIDERANDO que somente em 23.05.2022 foi apresentado ao Núcleo de Recursos
Humanos;

R E S O L V E:

Art. 1.º CONCEDER Licença à Gestante, com início em 01.05.2022 e término em
01.11.2022, à BIANCA MORENO DE BRITO, Servidora Pública Municipal no cargo de Chefe de
Divisão – 200h, matrícula 36976, lotada na Secretaria Municipal Infraestrutura, conforme o que
dispõe a Lei nº 341/99, de 16.12.1999 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Eunápolis, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais, a Lei Orgânica Municipal e Lei
Federal 11.770, de 09 de setembro de 2008.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 01.05.2022, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Eunápolis, 27 de maio de 2022.

CARLOS RONALDO CARVALHO DOS SANTOS
Secretário Municipal da Gestão
Decreto nº. 10.514/2022
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Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

JULGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 025/2022
Trata-se de decisão ao Recurso relativo ao Pregão Eletrônico n.
025/2022 interposto pela empresa BERNABÉ COMÉRCO DE GASES LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 22.290.296/0001-65,
com sede na Avenida Pedro Fontes, nº 1094, Prov. Obra, Bairro Padre
Mathias, Cariacica, Estado do Espírito Santo - ES, CEP: 29157-060, ora
Impetrante, com a finalidade de desclassificação de empresa vencedora
TECNOCRYO GASES.
DA ADMISSIBILIDADE e RECURSO DA BERNABÉ COMÉRCIO DE GASES

Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor recurso e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante BERNABÉ COMÉRCIO DE GASES LTDA, impetrou
Recurso dentro do prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua
fundamentação.
A empresa alegou, em síntese, que:
...
“veja que o item 3.2.2.1, “a” do termo de referência (Anexo I do edital, pág. 24)
estabelece as hipóteses de entrega dos gases medicinais em situações de
emergência, determinando que o licitante o faça no Hospital Regional de Eunápolis
no prazo máximo de 04 (quatro) horas a partir da solicitação: 3.2.2.1 O
abastecimento deverá obedecer à solicitação do setor responsável e deverá ser
realizado diretamente no Hospital Regional de Eunápolis, conforme cronograma e
pedidos realizados pela unidade.

a) O abastecimento dos gases Medicinais

liquefeitos deverá seguir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma,
exceto em casos emergências quando o suprimento deverá ser realizado em no
Máximo 04 (quatro) horas a partir da solicitação. (grifo nosso). A cláusula 5.2.2.1, “a”
da minuta do contrato (anexo VI do edital, pág. 44), por sua vez, discorre que em
casos de emergência, o suprimento deverá ser realizado no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas. Cita-se: 5.2.2.1 O abastecimento deverá obedecer à
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solicitação do setor responsável e deverá ser realizado diretamente no Hospital
Regional de Eunápolis, conforme cronograma e pedidos realizados pela unidade. a)
O abastecimento dos gases Medicinais liquefeitos deverá seguir rigorosamente os
prazos estabelecidos no cronograma, exceto em casos emergências quando o
suprimento deverá ser realizado em no Máximo 72 (setenta e duas) horas a partir da
solicitação. Destaca-se ainda, que o item 5.5.2, “a” da minuta do contrato (anexo VI
do edital, pág. 46), estabelece também como regra que, em casos de emergência,
o suprimento deverá ser realizado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Citase: 5.5.2 Do Abastecimento O abastecimento deverá obedecer à solicitação do setor
responsável e deverá ser realizado diretamente na unidade solicitante (SAMU-192,
Atenção Básica, Hospital e Atenção Domiciliar). a) O abastecimento dos gases
Medicinais deverá seguir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma,
exceto em casos emergências quando o suprimento deverá ser realizado em no
Máximo 24 (vinte e quatro) horas a partir da solicitação. Nesse diapasão, verifica-se
que os documentos basilares das obrigações dos licitantes, quais sejam o termo de
referência e a minuta contratual que será firmada pelo vencedor, estabelecem
prazos totalmente incongruentes/contraditórios entre si, de modo que o primeiro dita
o tempo máximo para entrega do objeto da licitação em situações de emergência
de 04 (quatro) horas, enquanto o segundo em 72 (setenta e duas) horas, e em uma
terceira solicitação, enuncia o prazo de 24 horas. ”

Argumenta a Recorrente, que essa confusão ocasionada por três
prazos

distintos

afastaria

os

concorrentes

e,

portanto,

requereu

o

cancelamento do certame e a desclassificação da ganhadora.
Em sede de contrarrazões, a empresa TECNOCRYO GASES LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.198.469/000109, com sede à Rodovia Governador Mário Covas, 70, Bairro Universal, Viana ES, expôs o seguinte:
Alega o Recorrente que os itens 3.2.2.1 e 3.5.2 apresentam contradição
quando consultada a distância entre o percurso da sede da Tecnocryo
Gases Ltda e os locais pré-estabelecidos no Edital, vez que são 540 km e
suposta impossibilidade de cumprimento da promessa e prazos estabelecidos
no Edital. Válido mencionar que a TECNOCRYO GASES LTDA é empresa
sólida, cumpridora de suas obrigações legais e contratuais, detentora de
plena condição de atendimento e suporte à Administração Pública nos
Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060
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moldes propostos no Edital. Não fosse dessa forma, não teria se habilitado no
Processo Licitatório.
A

TECNOCRYO

GASES

LTDA

possui

ampla

capacidade

de

abastecimento na localidade, contendo grande quantitativo de instalações,
tanques, clientes e parceiros comerciais, além de capacitada e robusta frota
de veículo que lhe permite cumprir com suas obrigações legais e contratuais
nos prazos pactuados. A alegação da Recorrente as informações sobre os
prazos de entrega dos gases não permitem que a TECNOCRYO GASES LTDA
cumpra com suas obrigações não se sustenta, pois, a empresa dispõe de
fornecimento de gases em localidades até mais distantes da sua base.
Importa

ressaltar

que

inexiste

em

sua

história

qualquer

demanda

administrativa ou judicial relativa à descumprimento de contrato pela
impossibilidade de abastecimento ou atraso no mesmo. Contraditória a
manifestação

da

Recorrente

quanto

à

eventual

impossibilidade da

TECNCRYO GASES LTDA em realizar o abastecimento na localidade
contratada por conta da distância em que se encontra sediada.
Contraditória pois, conforme se verifica nos documentos relativos à
habilitação da Recorrente, está se encontra sediada na grande VITÓRIA/ES,
com distância similar à da TECNOCRYO GASES LTDA.

É o relatório.
Passamos ao parecer:

Observamos que a empresa Recorrente, possui estrutura em localidade muito
próxima da empresa Recorrida.
Mesmo tendo constatado erro de digitação no Edital, a Recorrente não
apresentou qualquer impugnação, vindo tão somente a impetrar Recurso,
após ter perdido na disputa pelo preço.
O erro formal não vicia e nem torna inválido o documento. Haverá um erro
formal

no

documento

quando

for

possível,

pelo

contexto

circunstâncias, identificar a coisa ou validar o ato.
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Se um documento é produzido de forma diferente da exigida, mas alcançou
os objetivos pretendidos ou a finalidade essencial, reputar-se-á válido (ex.:
uma proposta foi manuscrita quando deveria ser datilografada ou impressa;
uma proposta foi apresentada em modelo diverso do edital, mas obedeceu a
todo

conteúdo

exigido).

Segundo

o

princípio

da

instrumentalidade

considerar-se-á válido um documento que, embora produzido de forma
diferente da exigida, ainda assim, atingir a finalidade pretendida.
Exemplos de erro formal em licitação: o erro de identificação do envelope
sanado antes da sua abertura; a ausência de numeração das páginas da
proposta ou documentação; os documentos colocados fora da ordem
exigida pelo edital; ausência de um documento cujas informações foram
supridas por outro documento constante do envelope; declaração diferente
do modelo apresentado pelo edital, mas que apresenta todas as informações
necessárias.
Observamos que o Edital atingiu seu interesse, tendo a Administração
alcançado seu pleno objetivo.
Além do mais, caso a empresa vencedora não venha a atender as Exigências
do Município, está estará sujeita às penalidades previstas em Lei.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo o Recurso interposto e o julgo IMPROCEDENTE.
Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema compras e
no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no Diário Oficial,
para conhecimento dos interessados.

Eunápolis – BA, 30 de maio de 2022

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro
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ILUSTRÍSSIMO
SENHOR
PREGOEIRO
MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS/BA

DA

PREFEITURA

Edital de Pregão Eletrônico 025/2022
Processo Administrativo nº 109/2022

TECNOCRYO GASES LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.198.469/0001-09, com
sede à Rodovia Governador Mário Covas, 70, Bairro Universal, Viana-ES,
CEP 29.134-400, vem respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, em
oposição ao Recurso Administrativo interposto pela empresa BERNABÉ
GASES LTDA, apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO
pelos fatos e fundamentos adiante expostos:

DA SÍNTESE DO RECURSO INTERPOSTO PELA
BERNABÉ GASES LTDA.
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Consoante análise do Recurso interposto, nota-se que a
Recorrente (Bernabé Gases Ltda) insurge-se contra decisão que declarou a
TECNOCRYO GASES LTDA vencedora do certame.

O recurso apresentado e ora impugnado, narra suposta
desconformidade do Edital em razão de suposta contradição entre os
itens 3.2.2.1, “a” e 3.5.2, “a” do Termo de Referência e as Cláusulas 5.2.2.1,
“a” e 5.5.2, “a” da Minuta Contratual.

Por tais razões, a Recorrente realizou interposição do Recurso
ora impugnado, pleiteando a retificação da r. Decisão de desclassificação.

DO
DEVER
DE
LICITAR
E
DOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS E DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO
EDITAL
Impende ressaltar inicialmente que a Administração Pública
deve primar pela probidade de suas ações, podendo ser penalizados seus
agentes que, em afronta à legislação vigente, suprimam procedimentos
legais em detrimento de terceiros.

Ademais, a lei não socorre aos que dormem.

O Edital publicado, em seu artigo 21 e seguintes, estabelece
que a Impugnação ao Edital e o Pedido de Esclarecimento deverá ser
formulado no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data designada para
abertura da sessão pública. Vejamos:

2
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21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO
21.1 Até 03 (três)

dias úteis antes

da

data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar
este Edital.
21.2 A impugnação poderá ser realizada por
forma

eletrônica,

pelo

e-mail

copel@eunapolis.ba.gov.br, ou por petição
dirigida ou protocolada no endereço da Rua
Arquimedes
Centauro

Martins,
–

nº

525

Eunápolis-BA.

–

Em

Bairro:

todas

as

hipóteses, inclusive por via eletrônica,
os interessados deverão se identificar nas
petições

e

documentos

encaminhados,

sob

pena de não conhecimento das impugnações
ou esclarecimentos.
21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação
no

prazo

contados

de
da

até
data

02

(dois)
de

dias

úteis

recebimento

da

impugnação.

Uma vez esgotado o prazo mencionado, tem-se que o Edital
faz lei entre as partes, devendo ser obedecido em sua integralidade.

Destarte, entende-se por LICITAÇÃO o procedimento
administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a
proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, desenvolvendose através de sucessão ordenada de atos vinculantes para o Estado e
licitantes, propiciando oportunidade igual aos interessados, bem como
moralizando a eficiência nos negócios administrativos.

Segundo Carlos Ari Sundfeld, “Têm o dever de promover
licitação todos os entes estatais, independentemente do caráter público ou privado
de sua personalidade. Destarte, são por ele colhidas tanto as pessoas
3
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governamentais de direito público (União, Estados e Municípios, suas autarquias
e fundações governamentais de direito público) como as pessoas governamentais
privadas (empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações
governamentais provadas)”. (SUNDFELD, Licitação e Contrato Administrativo,
1994. p. 36.)

O enunciado constitucional impõe aos órgãos da União,
Estados, Municípios, e DF, o dever de licitar, previsto no art. 37, da CF/88,
que diz:

XXI - ressalvados

os

casos

especificados

na legislação, asobras, serviços, compras
e

alienações

serão

contratados

mediante

processo de licitação pública que assegure
igualdade

de

condições

concorrentes,

com

estabeleçam

a

todos

cláusulas

obrigações

de

que

pagamento,

mantidas

as

condições

efetivas

proposta,

nos

termos

lei,

somente

permitirá

qualificação

da

as

o

exigências

técnica

os

e

da
qual
de

econômica

indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.

A outorga de concessão ou permissão de serviço público
deve ser concedida também mediante processo licitatório, de acordo com
o previsto no art. 175, caput, da Constituição.

Art. 175 Incumbe

ao

Poder

Público,

na

forma da lei,diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de
licitação,

a

prestação

de

serviços

públicos.
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Tais exigências são reafirmadas na Lei nº 8.666/93:

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de
publicidade,compras,
concessões,

permissões

alienações,
e

locações

da

Administração Pública, quando contratadas
com

terceiros,

precedidas

de

serão

licitação,

necessariamente
ressalvadas

as

hipóteses previstas nesta Lei.

Com a lex surgem princípios que norteiam o procedimento
licitatório, senão vejamos:

O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório
estabelece, em suma, que o Edital constitui lei entre as partes,
assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas
unilateralmente pelo Estado, em consonância com os princípios da
publicidade e da vinculação ao edital.

O princípio da legalidade, como princípio geral previsto no
art. 5º, II, da Constituição de 1988, segundo o qual “ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei”, obriga a Administração
Pública, quando da compra, obra, contração de serviços ou alienação, a
proceder de acordo com o que a Constituição Federal e Leis prevêem. A
não observação desse princípio impregnará o processo licitatório de vício,
trazendo nulidade como conseqüência.

Pelo princípio da isonomia, é assegurado a igualdade no
tratamento a todos quantos venham participar do certame licitatório.
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O princípio da competitividade garante a livre participação a
todos, porém, essa liberdade de participação é relativa, não significando
que qualquer empresa será admitida no processo licitatório. Por exemplo,
não faz sentido uma empresa fabricante de automóveis tencionar
participar de um processo de licitação, quando o objeto do certame seja
compra de alimentos.

A Administração Pública se balizará no princípio da
impessoalidade para evitar a preferência por alguma empresa
especificamente, cuja não observação implicaria prejuízo para a lisura do
processo licitatório, e como conseqüência a decretação da nulidade do
processo.

Como a licitação busca atender ao interesse público, à
coletividade, a escolha e julgamento da melhor proposta obedecerão ao
princípio da publicidade, que visa tornar a futura licitação conhecida dos
interessados e dar conhecimento aos licitantes bem como à sociedade em
geral, sobre seus atos. Outra função desse princípio é garantir aos
cidadãos o acesso à documentação referente à licitação, bem como sua
participação em audiências públicas, nas hipóteses previstas no art. 39, da
Lei nº 8.666/93.

A proposta mais vantajosa nem sempre é a mais barata.
Como dizem alguns, às vezes o barato sai caro. A Administração Pública
deve saber definir quando, quanto, o que e por que vai comprar, a
exemplo da situação onde há opção de compra ou locação. É nessa análise
que o princípio da economicidade se revela, auxiliando a aplicação dos
recursos públicos com zelo e eficiência.
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Assim, de acordo com a legis,

estes

princípios

devem

nortear todo o certame, onde a ausência e/ou descumprimento de um dos
tópicos, descaracteriza/invalida seu resultado seletivo e, no caso em
apreço, determina que a empresa descumpridora do Edital, seja
descredenciada do certame.

Diante do exposto, nota-se que o Edital em questão cumpre
todos os requisitos legais necessários á sua manutenção e validade.

Ademais, como mencionado, nota-se que o inconformismo
do Recorrente é exclusivamente quanto às cláusulas contratuais e
suposta contradição entre as cláusulas estabelecidas em Edital. Nesse
contexto, conforme expressamente previso nos itens 21 e seguintes, era
de 03 (três) dias anteriores a data do Pregão Eletrônico o prazo para
Impugnação ou Pedido de Esclarecimentos.

Uma vez que não houve manifestação da Recorrente em
tempo hábil, tem-se a ocorrência da decadência, inexistindo previsão
legal e/ou fundamento válido para prosseguimento do Recurso
apresentado pela Recorrente e ora impugnado.

No caso em comento, conforme está sendo demonstrado nas
presentes Contrarrazões, a Recorrente deixou de cumprir a integralidade
das determinações constantes no Edital, razão pela qual não assiste razão
em seus fundamentos.
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DA ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE OS ITENS 3.2.2.1,”a”,
5.2.2.1,”a” e 5.5.2, “a” DO TERMO DE REFERÊNCIA

Com a devida vênia ao entendimento equivocado e
dissonante com a realidade apresentado pela Recorrente, razão não
assiste suas declarações e fundamentos.

Narra o Recorrente que os itens 3.2.2.1,“a” do Termo de
Referência é contraditório ao disposto na Cláusula 5.2.2.1,”a” da Minuta
Contratual, ambos documentos anexos ao Edital licitatório.

Vejamos:
3.2.2 Do Abastecimento
3.2.2.1 O abastecimento deverá obedecer à
solicitação do setor responsável e deverá
ser

realizado

diretamente

no

Hospital

Regional de Eunápolis, conforme cronograma
e pedidos realizados pela unidade.
a)

O

abastecimento

dos

gases

Medicinais

liquefeitos deverá seguir rigorosamente os
prazos estabelecidos no cronograma, exceto
em casos emergências quando o suprimento
deverá

ser

realizado

em

no

Máximo

04

(quatro) horas a partir da solicitação.

5.2.2 Do Abastecimento
5.2.2.1 O abastecimento deverá obedecer à
solicitação do setor responsável e deverá
ser

realizado

diretamente

no

Hospital

Regional de Eunápolis, conforme cronograma
e pedidos realizados pela unidade.
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a)

O

abastecimento

dos

gases

Medicinais

liquefeitos deverá seguir rigorosamente os
prazos estabelecidos no cronograma, exceto
em casos emergências quando o suprimento
deverá

ser

(setenta

realizado

e

duas)

em

horas

no

Máximo

72

a

partir

da

obedecer

à

solicitação.

5.5.2 Do Abastecimento
O

abastecimento

deverá

solicitação do setor responsável e deverá
ser

realizado

solicitante

diretamente

(SAMU-192,

na

unidade

Atenção

Básica,

Hospital e Atenção Domiciliar).
a)

O

deverá

abastecimento
seguir

estabelecidos
casos

ser

(vinte

e

gases

rigorosamente
no

emergências

deverá

dos

cronograma,
quando

realizado
quatro)

em

horas

o

Medicinais
os

prazos

exceto

em

suprimento

no

Máximo

24

a

partir

da

solicitação.

A manifestação da Recorrente de que, eventual erro
material é suficiente para anular o certame por completo é descabida,
desarrazoada e sem fundamento.

Erro material deve ser visto e pode ser corrigido pela partes,
quando da celebração do Contrato.

Ademais, a lei não socorre aos que dormem.

O Edital publicado, em seu artigo 21 e seguintes, estabelece
que a Impugnação ao Edital e o Pedido de Esclarecimento deverá ser
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formulado no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data designada para
abertura da sessão pública. Vejamos:

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO
21.1 Até 03 (três)

dias úteis antes

da

data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar
este Edital.
21.2 A impugnação poderá ser realizada por
forma

eletrônica,

pelo

e-mail

copel@eunapolis.ba.gov.br, ou por petição
dirigida ou protocolada no endereço da Rua
Arquimedes
Centauro

Martins,
–

nº

525

Eunápolis-BA.

–

Em

Bairro:

todas

as

hipóteses, inclusive por via eletrônica,
os interessados deverão se identificar nas
petições

e

documentos

encaminhados,

sob

pena de não conhecimento das impugnações
ou esclarecimentos.
21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação
no

prazo

contados

de
da

até
data

02

(dois)
de

dias

úteis

recebimento

da

impugnação.

Uma vez esgotado o prazo mencionado, tem-se que o Edital
faz lei entre as partes, devendo ser obedecido em sua integralidade,
cabendo à Administração Pública realizar a adequação do Edital ao
contrato quanto à eventual erro material.

Nesse sentido a jurisprudência tem se manifestado:

LICITAÇÃO.

INFORMÁTICA.

PROGRAMADORES.

PONTUAÇÃO

CONTRATAÇÃO

DE

POR

DE

NÚMERO

PROGRAMADORES COM REGISTRO EM CARTEIRA DE
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TRABALHO.

PRETENSÃO

ATRIBUIÇÃO

DA

ANALISTAS

DE

LICITANTE

MESMA

DO

AOS

IMPOSSIBILIDADE.

ARGUMENTO

DOS

DE

PONTUAÇÃO

SISTEMAS.

IRRELEVÂNCIA
SUPERIOR

DA

DE

ANALISTAS.

GRADUAÇÃO

AUSÊNCIA

DE

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL NO MOMENTO OPORTUNO.
1.

"Sendo

o

divido

procedimento

em

licitatório

etapas

(editalícia,

habilitatória, julgadora e adjudicatória)
e

contendo

cada

respectivos
preclusão
deveria
(TRF1,
Juiz

de

se

discute

tratada

AMS

os

mecanismos

impugnação,

quando
ser

qual

em

opera-se
matéria

fase

a
que

anterior"

0026745-37.2000.4.01.3400/DF,

Federal

Urbano

Leal

Berquó

Neto

(Conv.), DJ p.130 de 10/06/2003. 2. Além
de serem distintas as funções/atribuições
dos

analistas

de

programadores,
ressaltar

e

o

a

comparação

sistema
edital

e

dos

expressamente

impossibilidade

em

norma

não

dessa

impugnada

pela

autora, o só fato de um analista, por ser
mais graduado, poder desempenhar a função
de

programador,

não

implica

que

o

faça

melhor ou de forma mais apropriada, o que
afasta a alegação de ser ilegal e injusto
o critério de pontuação, por quantitativo
de

programadores,

atribuído

pela

CEF

e

referendado pela sentença. 3. Apelação da
autora não provida, prejudicado o agravo
retido.
(TRF-1

-

AC:

200234000149991

DF

2002.34.00.014999-1, Relator: JUIZ FEDERAL
OSMANE

ANTONIO

Julgamento:
SUPLEMENTAR,

DOS

SANTOS,

13/08/2013,
Data

de

Data

2ª

de

TURMA

Publicação:

e-DJF1

p.304 de 03/09/2013)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO

DO

EDITAL

E

LICITANTE

VENCEDORA

QUE

DESTAQUE

REFERENTE

AO

DA
NÃO

ESCOLHA
TERIA

INSS

NA

DE

FEITO
SUA

PROPOSTA. EXIGÊNCIA INEXISTENTE NO EDITAL.
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DECADÊNCIA

DO

DIREITO

DE

IMPUGNAR

O

EDITAL. ORDEM DENEGADA. Licitante que não
obteve êxito no certame voltado à escolha
de prestadora de serviços de pavimentação
e

construção

civil,

tendo

sido

classificada em 2º lugar, reclama que a
proposta
devido

vencedora
no

não

incluiu

percentual

de

o

2%

INSS

sobre

o

faturamento bruto, o que, no seu entender,
seria

motivo

licitante

de

desclassificação

vitoriosa.

O

edital

da

contém

o

modelo padrão de proposta a ser seguido
pelos

licitantes

prevista

e

nele

discriminação

não

da

estava

incidência

da

alíquota de INSS aqui questionada. Todas
as demais concorrentes fizeram a indicação
da carga tributária de forma correta, não
sendo essa a razão de a impetrante não ter
sido escolhida. Sendo caso, nesse aspecto,
de impugnação do edital quando ao modelo
de

proposta

sobre

a

adotado

no

reclamação

decadência,

cujo

esgotou

dia

um

edital,

a

prazo,
antes

incide

prejudicial

de

na

se

da

espécie,
abertura

dos

envelopes, sendo o impetrante deixado que
a

licitação

etapa

chegasse

para,

só

administrativo.

até

então,
O

a

sua

interpor

prazo

para

última
recurso

impugnar

o

edital decorreu há muito tempo, tendo em
vista

o

edital.

disposto
Vale

na

cláusula

lembrar

que,

6.3

consoante

do
o

artigo 43, inciso V, da Lei nº 8.666/1993,
a escolha da proposta vencedora deve levar
em consideração os critérios de avaliação
constantes
todos

do

edital,

concorrentes

proposta

de

forma

seguirem

estipulado

participarão
igualdade.

do
Mesmo

o

que,

se

modelo

de

no

certame
que

a

em

edital,
pé

demanda

de
não

estivesse prejudicada pela decadência do
direito

de

impugnar

o

edital,

se

não

constava no modelo de proposta determinado
no edital exigência de inclusão do INSS
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dentre os valores a serem pagos a título
de

carga

tributária

certamente
fazê-lo.

nenhum
Denegação

confirmada.

ou

previdenciária,

concorrente
da

RECURSO

ordem.

NÃO

10016890820158260529
08.2015.8.26.0529,

deveria
Sentença

PROVIDO.(TJ-SP
SP

1001689-

Relator:

Souza

Nery,

Data de Julgamento: 30/05/2018, 12ª Câmara
de

Direito

Público,

Data

de

Publicação:

30/05/2018)

A Doutrina do Ilustre Marçal Justen Filho, acerca de tão
relavante tema assim nos ensina:

“Caberá à Administração, na fase interna antecedente à
própria elaboração do ato convocatório, avaliar os
requisitos necessários, restringindo-se ao estritamente
indispensável a assegurar um mínimo de segurança
quanto à idoneidade dos licitantes.”

“Um dos caracteres mais marcantes da Lei nº 8.666 foi a
redução da margem de liberdade da Administração
Pública nesse campo e a limitação do âmbito das
exigências. Buscou evitar que exigências formais e
desnecessárias

acerca

da

qualificação

técnica

constituam-se em instrumento de indevida restrição à
liberdade de participação em licitação.”

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam
amparo constitucional e não constituem, por si só,
restrição indevida ao caráter competitivo de licitações
conduzidas pelo Poder Público. Tais exigências, sejam
elas

de

caráter

técnico

profissional

ou

técnico

operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de
comprometer
devendo

o

caráter

tão-somente

competitivo

constituir

do

certame,

garantia

mínima
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suficiente de que o futuro contratado detém capacidade
de cumprir com as obrigações contratuais. Tais
exigências

devem

ser

sempre

devidamente

fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas
inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência
em relação ao objeto licitado.”(Acórdão nº 1.942/2009,
Plenário, rel. Min. André Luis de Carvalho)

Diante do exposto, razão não assiste ao Recurso interposto.

DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 3.2.2.1”a” e
3.5.2,”a” DO TERMO DE REFERÊNCIA

Novamente, com a devida vênia ao entendimento exarado
pela Recorrente, razão não assiste em suas razões.

Alega o Recorrente que os itens 3.2.2.1 e 3.5.2 apresentam
contradição quando consultada a distância entre o percurso da sede da
Tecnocryo Gases Ltda e os locais pré-estabelecidos no Edital, vez que são
540 km e suposta impossibilidade de cumprimento da promessa e prazos
estabelecidos no Edital.

Válido mencionar que a TECNOCRYO GASES LTDA é
empresa sólida, cumpridora de suas obrigações legais e contratuais,
detentora de plena condição de atendimento e suporte à Administração
Pública nos moldes propostos no Edital. Não fosse dessa forma, não
teria se habilitado no Processo Licitatório.
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A TECNOCRYO GASES LTDA possui ampla capacidade
de abastecimento na localidade, contendo grande quantitativo de
instalações, tanques, clientes e parceiros comerciais, além de capacitada
e robusta frota de veículo que lhe permite cumprir com suas obrigações
legais e contratuais nos prazos pactuados.

A alegação da Recorrente as informações sobre os prazos de
entrega dos gases não permitem que a TECNOCRYO GASES LTDA
cumpra com suas obrigações não se sustenta, pois, a empresa dispõe de
instalações, tanques, cilindros e toda logística e infraestrutura para
fornecimento de gases em localidades até mais distantes da sua base.
Importa ressaltar que inexiste em sua história qualquer demanda
administrativa ou judicial relativa à descumprimento de contrato pela
impossibilidade de abastecimento ou atraso no mesmo.

Contraditória a manifestação da Recorrente quanto à
eventual impossibilidade da TECNCRYO GASES LTDA em realizar o
abastecimento na localidade contratada por conta da distância em que
se encontra sediada. Contraditória pois, conforme se verifica nos
documentos relativos à habilitação da Recorrente, esta se encontra
sediada na grande VITÓRIA/ES, com distância similar à da
TECNOCRYO GASES LTDA .

Ademais, descabida qualquer manifestação quanto ao
questionamento apresentado, vez que são apenas hipóteses/suposições,
não havendo, como mencionado, nenhuma situação similar no histórico
da TECNOCRYO GASES LTDA .
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Oportuno ressaltar, de igual modo, que o Recorrente se
ampara, quando lhe convém, no Edital publicado. Porém, mantem-se
inerte em realizar apuração quanto à perda do prazo para, de fato,
realizar a competente Impugnação ao Edital.
Nota-se, que a previsão constante no item 21 e seguintes do
Edital, que estabelece que a Impugnação ao Edital e o Pedido de
Esclarecimento deverá ser formulado no prazo de 03 (três) dias úteis
antes da data designada para abertura da sessão pública. Vejamos:

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO
21.1 Até 03 (três)

dias úteis antes

da

data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar
este Edital.
21.2 A impugnação poderá ser realizada por
forma

eletrônica,

pelo

e-mail

copel@eunapolis.ba.gov.br, ou por petição
dirigida ou protocolada no endereço da Rua
Arquimedes
Centauro

Martins,
–

nº

525

Eunápolis-BA.

–

Em

Bairro:

todas

as

hipóteses, inclusive por via eletrônica,
os interessados deverão se identificar nas
petições

e

documentos

encaminhados,

sob

pena de não conhecimento das impugnações
ou esclarecimentos.
21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação
no

prazo

contados

de
da

até
data

02

(dois)
de

dias

úteis

recebimento

da

impugnação.

Uma vez esgotado o prazo mencionado, tem-se que o Edital
faz lei entre as partes, devendo ser obedecido em sua integralidade.
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DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS LICITANTES QUANTO
AOS TERMOS DO EDITAL

Como exaustivamente narrado e fundamentado nos tópicos
anteriores, para que se questione as cláusulas ou se realize pedido de
esclarecimentos quanto ao Edital publicado, legalmente é concedido
prazo de 03 (três) dias anteriores à realização do pregão, para que sejam
apresentadas e fundamentadas as razões que embasam eventual
modificação, consoante previsão expressa do item 21, abaixo transcrito:

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO
21.1 Até 03 (três)

dias úteis antes

da

data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar
este Edital.

Corroborando a manifestação acima apresentada, aos
Licitantes é imposta a obrigação de declararem, de forma expressa, a
concordância quanto à integralidade dos termos do Edital, por meio de
Declaração expressa no sistema que gerencia o Processo de Licitação,
responsabilizando-se pelo cumprimento das obrigações dele decorrentes.

Nesses termos, uma vez anuindo com as Cláusulas
constantes no Edital, não merece prosperar o Recurso interposto que visa
anular o procedimento licitatório, vez que houve clara decadência de
eventual direito de impugnação às cláusulas do Edital.
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Ademais, conforme será demonstrado em tópico próprio,
eventual erro material constante na redação do Edital em comento pode
ser corrigido, não se tratando de erro insanável.

DO ERRO MATERIAL SANÁVEL
O que ocorre nos presentes autos, trata-se de um típico caso
de erro material passível de correção, de modo a não apresentar
potencialidade para a anulação do processo licitatório em questão.

Cumpre de plano asseverar que erro material é todo aquele
de fácil constatação, perceptível à primeira vista, ou que salta aos olhos
nus. Não sendo necessário, enfim, um maior e mais aprofundado exame
para sua detecção, prescindindo, inclusive, de qualquer exame pericial
para tanto.

Assim, o erro material se configura quando há um flagrante
desacordo entre o que fora escrito e o que deveria ser escrito no
documento.

Por ser latente sua existência, não há necessidade de recorrer
à interpretação de conceitos pormenorizados ou mesmos estudos técnicos
acurados para sua configuração. Aliás, a doutrina civilista jurídica diz
que o erro material é percebido por qualquer pessoa. Ultrapassada esta
questão e provada a evidência do erro presente no instrumento
convocatório, nasce-se o segundo questionamento, qual seja: tal erro pode
viciar o instrumento, ou torná-lo nulo, imprestável para os fins de guiar o
certame.
18
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O erro material é passível de ser corrigido de ofício e não
sujeito à preclusão. Assim, é o erro reconhecido primu ictu oculi,
consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente
dito.

O Código de Processo Civil autoriza a alterar de ofício ou a
requerimento da parte, ainda que encerrado o processo para correção de
inexatidões materiais, desde que não traga prejuízos às partes.

A doutrina, ao tratar da correção das inexatidões materiais,
observa que elas não devem afetar em substância o documento, mas pode
ser o erro material reparado quando se faz meros ajustes para alcança a
exatidão da informação.

Assim, é possível corrigir o erro material quando apenas por
erro de grafia de nome ou valores. REsp 13.151.982-ES, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgado em 23/10/2012. (G.N.)

O destaque do julgado faz com que se vislumbre na decisão
da Ministra acima transcrita, a lição extraída do art. 463 do CPC que diz
ser possível a correção de erro material a qualquer tempo, sendo
encontrada a lição, ainda, os seguintes julgados:

SENTENÇA

-

ERRO

OPORTUNIDADE.

MATERIAL

Possível

é

a

CORREÇÃO
correção

de

erro material a qualquer tempo - artigo
463 do Código de Processo Civil. (STF AI:

492365

AURÉLIO,

SC,

Primeira

Relator:

Min.

Turma,

Data

MARCO
de
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Publicação:

DJe-213

DIVULG

12-11-2009

PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-04 PP00663)

E outro:

QUESTÃO

DE

MATERIAL

ORDEM.

NO

EXISTÊNCIA

ACÓRDÃO.

DE

ERRO

POSSIBILIDADE

DE

CORREÇÃO. ART. 463, INC. I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. Constatada a existência de
inexatidão material no acórdão, autorizase, nos termos do art. 463, inc. I, do
CPC, a correção pelo próprio julgador, a
qualquer

tempo,

de

oficio

ou

a

requerimento da parte interessada. Questão
de ordem O erro material é passível de ser
corrigido

de

preclusão.

ofício

Assim,

é

e

não

o

erro

sujeito

à

reconhecido

primu ictu oculi, consistente em equívocos
materiais

sem

conteúdo

propriamente

dito.

O

decisório

Código

de

Processo

Civil autoriza a alterar de ofício ou a
requerimento da parte, ainda que encerrado
o

processo

para

correção

de

inexatidões

materiais, desde que não traga prejuízos
às partes. Processualmente, tal erro pode
ser corrigido via Embargos de Declaração,
mesmo após a prestação jurisdicional. Não
sendo opostos os embargos de declaração, a
única

possibilidade

sentença

de

transitada

alteração

em

julgado

da
é

a

constatação de um eventual erro material,
por

exemplo,

valor

etc.

correção
observa

erros
A

das
que

substância

o

de

grafia,

doutrina,

ao

inexatidões

elas

não

documento,

nome,

tratar

da

materiais,

devem
mas

de

afetar
pode

em

ser

o

erro material reparado quando se faz meros
ajustes

para

alcança

a

exatidão

da

informação. Assim, é possível corrigir o
erro material quando apenas por erro de
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grafia

de

nome

ou

valores.

REsp

13.151.982-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 23/10/2012. (G.N.)

No

caso

em

apreço,

realizadas

as

ponderações

e

fundamentações, ainda que consideremos ter ocorrido o erro material, o
que se admite apenas por amor ao debate, este não é suficiente para
anular todo o certame. Primeiro pelo fato do erro material ser sanável e,
segundo, pela ocorrência da decadência, vez que não foi apresentada
impugnação no prazo de 3 (três) dias anteriores à realização do pregão.

Diante do supra arrazoado, infere-se que o erro material é
completamente passível de correção, inclusive destacando-se que: se é
possível reparar uma decisão judicial (o mais), claramente possível se
reparar um documento privado para fins de processo administrativo (o
menos), como aqui no presente caso.

DA NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO A
SER PROFERIDA
Dada toda manifestação apresentada, o interesse público e
social advindo do presente certame, bem como os princípios que regem a
Administração Pública, necessária apuração jurídica e técnica das
questões suscitadas na presente Impugnação.

A simples decisão sem que seja apresentado estudo ou
justificativa fere os princípios constitucionais.
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Citado ato enfrenta resistência na Constituição Federal e
legislações ordinárias, ensejando assim a ineficácia da decisão, posto que
fere o principio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Impossível, a parte manejar tese de resistência frente a
decisão, se esta não aponta a matéria enfrentada, bem como o motivo
pelo qual gerou o indeferimento.

Art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com
observância do disposto no art. 458; as demais decisões
serão fundamentadas, ainda que de modo conciso.

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma
do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do
processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões
de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões,
que as partes Ihe submeterem.

Dito

isto,

resta

clara,

a

imprescindibilidade

da

fundamentação em toda decisão, sob pena de torna-la irremediavelmente
nula, uma vez que o a inobservância traduziria um transgressão
gravíssima

de

natureza

constitucional

e

processual,

fato

este

negligenciado pelo juízo a quo.

O ilustríssimo ministro Celso de Mello leciona, que a
fundamentação da decisão constitui pressuposto constitucional de
validade, de eficácia e de legitimidade das decisões emanadas.
22

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GDFBPHKQSNES7GDRJH5RBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
30 - Ano - Nº 8134

Eunápolis

É exatamente por meio da fundamentação que permite
verificar se o juiz/julgador, decide com a devida imparcialidade e
conhecimento da causa.

Como

muito

bem

lembrado

pelo

professor

Luís Roberto Barroso, ainda que a doutrina tenha evoluído para admitir
decisões sucintas em reverencia da economia processual, não se pode
aceitar

decisões

excessivamente

sintéticas

muito

menos

aquelas

desmotivadas.

Necessário trazer à baila que, a fundamentação, está
intimamente entrelaçada a decisão a ser proferida, pois é sustentáculo
desta.

A justificação do posicionamento trilhado pelo julgador é o
arcabouço da decisão, sendo a oportunidade a qual explicitará a sua tese.

Assim, para que uma decisão não seja configurada arbitrária,
se faz necessário constar os fundamentos que levaram o julgador a
escolher

a opção de indeferir o recurso, importante frisar que, esta

fundamentação se configura como meio de controle da atuação do
julgador em seu poder discricionário.

Logo, a fundamentação acaba por ser o meio que permite à
sociedade fiscalizar a atuação do julgador, uma vez que tem a sua
disposição os fundamentos lógicos que explicam a escolha tomada no ato
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de decidir, por isso, a presença da fundamentação no ato jurisdicional
que encerra o processo é essencial.

A Constituição Cidadã, de forma zelosa esculpiu o artigo 93,
IX, demonstrando a necessidade de fundamentação dos julgados, que em
esfera administrativa ou judiciária.

Não obstante, norma prevista na Constituição Federal, o E.
Supremo Tribunal Federal preleciona

RE

540995

/

RJ

-

RIO

RECURSO

DE

JANEIRO

EXTRAORDINÁRIO

Relator(a):

Min.

MENEZES

DIREITO

Julgamento: 19/02/2008 Órgão Julgador: Primeira Turma
Publicação DJe-078 DIVULG 30-04-2008 PUBLIC 0205-2008
EMENT VOL-02317-05 PP-01100
RTJ VOL-00205-01 PP-00463
Parte(s)
RECTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECDO.(A/S): SILVIO ARTUR MEIRA STARLING
ADV.(A/S): NELIO ROBERTO SEIDL MACHADO E
OUTRO(A/S)
Ementa
EMENTA

Recurso

extraordinário.

Garantia

constitucional de fundamentação das decisões judiciais.
Artigo 118, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar. 1. A garantia constitucional estatuída
no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser
fundamentadas,

é

exigência

inerente

ao

Estado

Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para
viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o
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exercício do direito de defesa. 2. A decisão judicial não
é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do
julgador,

daí

a

fundamentação.

necessidade
3.

A

da

lavratura

sua
do

apropriada
acórdão

dá

conseqüência à garantia constitucional da motivação
dos julgados 4. Recurso extraordinário conhecido e
provido.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
MAGISTRADO. PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE.
RECUSA.

AUSÊNCIA

NULIDADE

DO

DE

FUNDAMENTAÇÃO.

ATO.

PRECEDENTES.

ASSISTÊNCIA.
NÃO-CABIMENTO

EM

MANDADO

DE

SEGURANÇA. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS
MAGISTRADOS
CONHECIDO.

BRASILEIROS
RECURSO

DO

–

AMB

NÃO

IMPETRANTE

CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em mandado de segurança não é cabível assistência,
nos termos da jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. O art. 93, inc. X, da Constituição Federal, que
determina

que

as

decisões

administrativas

dos

Tribunais serão motivadas, é aplicável ao procedimento
de promoção por antigüidade de magistrados. Dessa
forma, ao juiz mais antigo, que somente pode ser
preterido pelo voto de dois terços dos membros do
Tribunal (art. 93, inc. II, "d", da Constituição Federal), é
assegurado o direito de conhecer os motivos de sua
recusa, sob pena de nulidade do ato. Precedentes.
3. Recurso ordinário da Associação dos Magistrados
Brasileiros – AMB não conhecido. Recurso ordinário do
impetrante conhecido e provido.
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(RMS 18.996/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ
20/03/2006, p. 309)

Reitera-se, o agente público deve atentar-se para o princípio
da legalidade, previsto na Constituição Federal, no artigo 37, onde
determinam que a administração pública deve respeitar o princípio da
legalidade:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [Grifo
nosso].

A

propósito,

ensina

a

consagrada

MARIA

SYLVIA

ZANELLA DI PIETRO in Direito Administrativo. 14 ed. São Paulo: Atlas,
p. 202:

“Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve
de fundamento ao ato administrativo. Pressuposto de
direito é o dispositivo legal em que baseia o ato.
Pressupostos de fato, como o próprio nome indica,
corresponde

ao

acontecimentos,

conjunto
de

de

situações

circunstâncias,
que

levam

de
a

Administração a praticar o ato (...). A ausência de
motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato
administrativo. [Grifo nosso].

Como leciona o eminente e culto CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO in Curso de Direito Administrativo. 15 ed. São
26
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Paulo: Malheiros. 2003, p. 364, a inexistência do motivo invalida o ato
administrativo:

“Além disto, em todo em qualquer caso, se o agente se
embasar na ocorrência de um dado motivo, a validade
do ato dependerá da existência do motivo que houver
sido enunciado. Isto é, se o motivo que invocou for
inexistente, o ato será inválido”. [Grifo nosso].

Por analogia, vale-se aclamar o artigo 50 da Lei n. 9.784/99,
que regula o procedimento administrativo federal, verdadeiro arcabouço,
quando a exposição dos motivos no auto de infração imponham ou
agravem deveres, encargos ou sanções:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados,
com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou
sanções;
(...) [Grifo nosso].

Pelo exposto, tendo em vista as informações e fundamentos
ora apresentados, faz-se necessária fundamentação da decisão a ser
proferida, justificando-se jurídica e tecnicamente os fundamentos
adotados pelo deferimento e/ou indeferimento do pleito formulado.

DO REQUERIMENTO
Frente ao exposto, requer sejam acolhidas as presentes
Contrarrazões, para que, no mérito, possa ser julgada pela improcedência
do Recurso interposto.

27

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GDFBPHKQSNES7GDRJH5RBG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
35 - Ano - Nº 8134

Eunápolis

Por fim, como pleiteado, necessária que todas as decisões
sejam fundamentadas.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Viana-ES, 23 de maio de 2022.

TECNOCRYO GASES LTDA
CNPJ : 05.198.469/0001-09
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS – BA
A/C Comissão Permanente de Licitação – COPEL

Ref.: CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA
“VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA” - TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022

PILAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIMITADA, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídica CNPJ sob o nº 34.459.380/0001-49, com sede na Rua Dos
Fundadores,
nº
131,
Térreo,
Centro,
Eunápolis
Bahia,
e-mail
contato.pilarps@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. CIRO RODRIGUES ALVES,
inscrito no CPF sob o nº 132.317.626-85, VEM, com o habitual respeito a presença de V.
Sa., Presidente da Comissão Permanente de Licitação apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

em face do Recurso Administrativo interposto pela empresa VIVER
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 13.928.066/0001-98, pelos fatos e mediante as razões fáticas, técnicas e
jurídicas a seguir delineadas, requerendo ao final a manutenção integral da decisão
recorrida.

DO RESUMO DOS FATOS
A Administração Municipal, por meio da Comissão Permanente de Licitação – COPEL,
realizou o certame mencionado acima em sessão aberta ao público, no dia 27/04/2022
às 9:00h da manhã tendo por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DE OBRA/SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO RECANTO DOS IDOSOS DO
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA, registrou-se a presença de 3 (Três) empresas
proponentes, que entregaram tempestivamente os envelopes nº 01 de documentação
de habitação e nº 02 de propostas de preço e a documentação de credenciamento.
Ocorre que no processo pós licitatório, o representante da empresa VIVER
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, apresentou recurso administrativo, alegando
que a empresa PILAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIMITADA, não cumpriu ao
solicitado no edital, quanto ao item “Qualificação Econômica”.
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DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO
Considerando que o prazo para apresentação das contrarrazões de recurso são de 05
(cinco) dias úteis, conforme estabelecido na Lei 8.666/93, temos que tempestiva é a
presente apresentação de CONTRARRAZÕES.
Dispõe a LEI FEDERAL 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, que “Regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências:
“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta
Lei cabem:
(...)
§ 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que
poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. (Grifos nosso).
(...).”
Em relação à contagem dos prazos a LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
estabelece:
“Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os
dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste
artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.”

Portanto, é manifesto o cabimento da presente contrarrazão, posto que, além de
apresentar-se tempestiva e de acordo com os ditames constitucionais e legais, se trata
de um direito público subjetivo, liberto de quaisquer condicionantes, usado com a
finalidade de que a autoridade administrativa competente possa tomar conhecimento
dos fatos, coibindo, assim, a prática de atos ilegais ou irregulares cometidos pela
Administração Pública, tais quais os ensejadores da demanda em pauta.

Devidamente comprovada a tempestividade e o cabimento da contrarrazão, requer o
recebimento do presente para o seu devido processamento e apreciação legal.
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DOS FUNDAMENTOS
Pretende demonstrar a empresa VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, a
ocorrência de descumprimento da Lei e afronta aos princípios administrativos, quando,
de fato, o que se verifica foi exatamente o contrário, considerando que o Presidente da
COPEL com o auxílio da Comissão de Licitação, se baseou nas regras do instrumento
convocatório e Legislações correlatas, para a condução dos procedimentos relacionados
ao certame em referência.
A empresa VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA sustenta em suas alegações
recursais que:
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O que podemos brevemente concluir é que houve de fato um equívoco por parte da
empresa VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pois as exigências para a
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA, foram devidamente cumpridas
integralmente na forma da lei por parte de nossa empresa, e a suposta ausência de
“Nota Explicativa” não invalida a apresentação do Balanço Patrimonial e tão pouco
desqualifica a empresa no cumprimento do item 5.1.3 alínea “B” do edital de licitação,
uma vez que este não solicita a apresentação de “Nota Explicativa”.
Vale salientar que a empresa apresentou seu balanço contábil conforme supracitado,
adequadamente, seguindo as instruções normativas dos órgãos competentes,
devidamente registrado na Junta Comercial da Bahia e assinado pelo contabilista
responsável e responsável pela empresa, conforme consta no processo licitatório.
Veja abaixo:

A falta das notas explicativas não implica a presunção de inidoneidade da contabilidade
da licitante, pois, vigora o princípio da instrumentalidade das formas quanto à
qualificação econômico-financeira, bastando que os documentos prestados sejam
suficientes para evidenciar a saúde financeira das empresas, como no presente caso.

Quanto à obrigatoriedade de as empresas elaborarem notas explicativas referentes às
demonstrações contábeis, trata-se de conduta estabelecida pelo Conselho Federal de
Contabilidade – CFC com vistas a exercer o poder fiscalizatório como conselho
profissional, com o intuito de melhoria da contabilidade nacional. Por isso, o fato de não
haver notas explicativas no balanço patrimonial de determinada licitante não se dá
como suficiente para sua inabilitação.
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Portanto, em que pese a empresa não ter apresentado notas explicativas das
demonstrações contábeis, verifica-se, que através da leitura do balanço patrimonial,
restou devidamente comprovada a capacidade econômica e financeira da empresa
PILAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIMITADA.
A empresa VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA sustenta ainda que:

O item alegado pela empresa VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA como
descumprido por nossa empresa, não é possível ser considerado, uma vez que também
não foi solicitado no edital de licitação.
Mais uma vez, declaramos que o Balanço Patrimonial de NOSSA EMPRESA, foi
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, o que denota
que o mesmo apresentou todas as exigências prevista e que foi apresentado na “forma
da lei”, merecendo assim o devido registro neste órgão.
Vale ressaltar ainda que, em Diário Oficial do Município n.º 8058, publicado em 03 de
maio de 2022, a referida COPEL, já evidenciou o resultado do julgamento da habilitação
assegurando “HABILITADA a empresa PILAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LIMITADA devido aos apontamentos não serem exigidos no edital”.
Segue abaixo:
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Assim sendo, NOSSA EMPRESA, apresentou todos os documentos pertinentes a
QUALIFICAÇÃO ECONOMINCO-FINANCEIRA conforme determina a lei de licitações e
de acordo com o exigido no edital do presente certame, sendo equivocada e incoerente
o recurso da empresa VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

DO PEDIDO
Diante ao exposto, REQUER que seja recebido a presente contrarrazão do recurso
administrativo, e julgado totalmente improcedente os pedidos da empresa VIVER
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pelas razões acima elencadas, mantendo com
rigor a HABILITAÇÃO da PILAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIMITADA na
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022, tendo em vista que fora apresentado todos os
documentos elencados para a QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRO, dentro dos
padrões que a lei de licitação exige e de acordo com instrumento convocatório.
Aguardaremos, a vossa manifestação e poderão enviar a resposta para o e-mail:
contato.pilarps@gmail.com aos cuidados do Senhor Ciro Rodrigues.

Nestes termos, pede-se e espera Deferimento.
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