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Licitações
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JULGAMENTO DE RECURSO
INTRODUÇÃO
Trata-se de pedido de RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado no âmbito do Pregão Eletrônico
017/2022, processo Administrativo 147/2022, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA-BA, ATRAVÉS UM SISTEMA DE TECNOLOGIA INFORMATIZADA.
A seguir será feita a análise desse requerimento.

II - OBJETO
2.

Pedido de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa SMART SERVIÇOS LTDA,

CNPJ.: 23.685.734/0001-57 no âmbito do Pregão Eletrônico 017/2022. A requerente solicita REVISÃO da
decisão que gerou sua INABILITAÇÃO devido a Declaração de Inidoneidade emitida pelo Município de
CARNAÍBA-PE contra a requerente, alegando que “as sanções restringem tão somente os Municípios
citados, não afetando de forma alguma qualquer outra Administração Pública, ademais encontra-se
idônea, consequentemente, pronta, de todas as formas, para executar o objeto licitado”.

3.

III - ADMISSIBILIDADE

4.

As peças recursais ou os requerimentos [lato sensu], devem apresentar, ao menos, os quesitos

dispostos no artigo 6º da Lei n. 9.784/1999, quais sejam:
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
II - identificação do interessado ou de quem o represente;
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

5.

Assim, em sucinto exame preliminar de admissibilidade do pedido de impugnação, tem-se que:
x

Legitimidade – a empresa é parte legítima, por interpretação extensiva do § 1º do artigo 41 da
Lei n. 8.666/1993.
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x
6.

Tempestividade
Conclui-se que, com base nos quesitos legais pertinentes, o pedido de recurso contra a decisão

do pregoeiro deve ser admitido.

IV – DO RECURSO APRESENTADO
7.

A recorrente apresentou pedido de recurso contra a decisão que a considerou impedida e,

portanto, INABILITADA para participar do Pregão Eletrônico 017/2022, por ter sido declarada INIDÔNEA
para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 06 (seis) meses, através de decisão
administrativa do Município de CARNAÍBA-PE, publicada em Diário Oficial do Município no dia 08 de
julho de 2022, Edição 3126, ano XIII, página 22. Alega resumidamente que:

8.

“A empresa SMART SERVIÇOS LTDA encontra-se declarada idônea e com o seu credenciamento

mantido perante ao SICAF”, ressaltando que a “a informação de inidoneidade posta frente a esta
recorrente é totalmente inconcebível e padece de veracidade”

9.

Reforça que “a empresa SMART SERVIÇOS LTDA está impedida de tão somente de licitar nos

Municípios de Olinda-PE e Jaboatão dos Guararapes-PE, o que nada tem a ver com o certame em
qualquer, que é inclusive em outro Estado”.

10.

Insiste na alegação de que a “penalidade imposta pelas Administrações acima citadas restringe

tão somente àquelas Administrações, não tendo abrangência no âmbito de toda e qualquer
Administração Pública”.

11.

Por fim, afirma “o cumprimento fiel do que foi exigido no edital e pela lei e princípios que regem

o processo licitatório, encontrando-se hábil e pronta em todas os aspectos para executar o objeto
pretendido” solicitando a reformulação da decisão “a fim de considerar a recorrente classificada e
pronta para executar o presente objeto licitado”

12.

V – DA ANÁLISE
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13.

A recorrente participou do Pregão Eletrônico 017/2022 e quando da fase de lances, devido ao

seu enquadramento fiscal, conforme os art. 44 e 45 Lei Complementar 123/2006, foi concedido o
critério de desempate previsto na referida Lei.
14.

A título de esclarecimento, a tabela apresentada pela recorrente como forma de indicar o

desconto apresentado durante o certame, não condiz com o Pregão eletrônico 017/2022 promovido
pelo Município de Una. Trata-se de uma suposta licitação de nº. 953942, estranha, portanto, ao pregão
eletrônico aqui descrito.
15.

Findada a fase de lances, o pregoeiro iniciou a verificação da aceitabilidade dos preços

propostos pela licitante, após aplicados os critérios de desempates já apontados acima. E durante o
julgamento da habilitação da empresa SMART SERVIÇOS LTDA, através de pesquisa via internet,
verificou que a recorrente encontrava-se com os seguintes impedimentos e punições aplicadas pelo
Município de CARNAÍBA-PE:
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16.

Após constatado o impedimento de participação em licitação da empresa SMART SERVIÇOS

LTDA, o pregoeiro seguiu estritamente o que está previsto no instrumento convocatório nos itens 4.3,
4.3.1, 9.1 e 9.1.2, conforme demonstramos:
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
(...)
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame
ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros
9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação
(G.N)

17.

Como percebe-se, o pregoeiro seguiu o princípio do vínculo ao instrumento convocatório.

18.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida

em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.
19.

Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver

vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993
20.

Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros

descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios
atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da
moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo
21.

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados.

Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a
regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via
administrativa ou judicial.
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22.

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de

julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita,
finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à
probidade administrativa.

23.

A recorrente em sua defesa, reconhece a existência da sanção administrativa do município de

Carnaíba-PE, e ainda menciona mais outras duas penalizações proferidas pelos municípios de OLINDA e
JABOATÃO DOS GUARARAPES, ambos do Estado de Pernambuco:

“Vale destacar que as penalidades impostas e o modo que levaram as Administrações Públicas
dos Municípios de Olinda, Carnaíba e Jaboatão dos Guararapes - PE a adotar, foi tão somente
em sede administrativa, cabível ainda de revisão por parte do Judiciário (como já estão sendo
tomadas, e os argumentos não prosperam necessidade de serem dissertados nesta peça, pois
como já levantado, não possui qualquer conexão entre os processos licitatórios. Pois, o que
está em ´´jogo`` é o fornecimento de melhor proposta para o presente Município”.
(Recurso administrativo apresentado pela empresa SMART SERVIÇOS LTDA, pág. 06)

24.

A recorrente também apresenta diversas ocorrências que constam do Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF):

25.

As ocorrências acima demonstradas, referem-se à apresentação de advertência, aplicação de

multa e impedimento de licitar, conforme demonstramos a seguir:
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26.

Muito embora as ocorrências acima apresentadas, não sejam objeto desta análise, resta claro

que a recorrente detém um extenso histórico de descumprimentos contratuais que ensejaram desde a
aplicação de multas por parte dos órgãos gestores dos procedimentos licitatórios, até o impedimento de
licitar aplicado a empresa “SMART”.

27.

Contudo, em sua peça de recurso, a recorrente insiste em dizer que a sanção aplicada pelo

município de Carnaíba-PE, refere-se apenas ao impedimento de licitar e contratar com aquela
Administração Pública.

28.

No entanto, o Decreto n°. 028, de 08 de julho de 2022, DECLARA a empresa SMART SERVIÇOS

LTDA, INIDÔNEA, e trazemos seu inteiro teor na página seguinte:
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29.

Em sua defesa, a recorrente afirma que “relacionado às demais alegações frente as penalidades

impostas, de forma totalmente ilegal, pela Prefeitura do Município de Carnaíba-PE, a recorrente já
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adotou medidas judiciais, de modo a demonstrar por ´´A + B`` que na verdade é vitima de um simulacro
de processo administrativo totalmente parcial e pautado na ilegalidade”.
30.

Mas esta afirmação também não lhe deve acudir êxito, uma vez que a decisão administrativa

que ensejou a declaração de inidoneidade à recorrente já transitou em segunda instância no Município
de Carnaíba, não sendo acolhido o recurso interposto.
31.

Percebemos que foi garantido o direito de ampla defesa e contraditório à recorrente:

32.

Ademais, foi realizada diligência junto ao Município de Carnaíba-PE, a fim de dar lastro ainda

maior quanto a manutenção da declaração de inidoneidade proferida por aquele município.
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33.

Em contato telefônico, o Departamento de Licitações e Contratos de Carnaíba-PE confirmou que

desconhece qualquer tipo de medida judicial que tenha determinado a suspensão da Decisão
Administrativa da qual decorreu a Declaração de Inidoneidade imposta à empresa SMART SERVIÇOS
LTDA.
34.

Mesmo admitindo as sanções administrativas, a empresa “SMART” incoerentemente afirma que

a Declaração constante do Anexo VII, do edital, estaria em conformidade as leis que regem o processo
licitatório.
35.

Em outras palavras, defende a tese de que a referida declaração já garantiria o direito de

participação no certame. E de fato, lhe acudiria razão neste argumento, se de fato a Declaração de
Inexistência de Impedimento refletisse a verdade dos fatos.
36.

O que ocorreu é que mesmo ciente das penalidades, multas, sanções administrativas de

advertência, declaração de inidoneidade, todas aqui já expostas e comprovadas, a recorrente
falaciosamente declarou que contra a mesma, não pesaria nenhum tipo de impedimento.
37.

Isto posto, passaremos agora a analisar os efeitos da DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.

38.

De acordo com entendimento do TCU, os efeitos da declaração de inidoneidade estendem-se a

todos os órgãos e entidades da Administração Pública em todas as suas esferas federativas: União,
Estados, DF e Municípios:
(...) penalidade do inciso IV do art. 87, segundo jurisprudência do TCU, impede o fornecedor
de participar de licitações e de ser contratado por toda a Administração Pública, englobando,
nos termos do inciso XI do art. 6º da mesma lei, a ‘administração direta e indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por
ele instituídas ou mantidas’. (TCU, Acórdão nº 2.218/2011, 1ª Câmara, Rel. Min. José Múcio,
DOU de 19.04.2011.).

39.

Segundo Marçal Justen Filho, a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, bem como a

sanção relativa à suspensão do direito de licitar, implica na perda do direito de participar em certames
licitatórios promovidos por qualquer órgão da Administração Pública:
“O que se pode inferir, da sistemática legal, é que a declaração de inidoneidade é mais grave
do que a suspensão temporária do direito de licitar – logo, pressupõe-se que aquela é

Prefeitura Municipal de Una
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 – Centro – CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000.
Tel. (73)-3236-2021 – Fax. (73) 3236-2186

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CCHYWEPTFPFVDA3PQUGWNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
29 de Agosto de 2022
12 - Ano - Nº 3912

Una

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
reservada para infrações dotadas de maior reprovabilidade do que esta. Seria possível
estabelecer uma distinção de amplitude entre as duas figuras. Aquela do inc. III produziria
efeitos no âmbito da entidade administrativa que a aplicasse; aquela do inc. IV abarcaria todos
os órgãos da Administração Pública. Essa interpretação deriva da redação legislativa, pois o
inc. III utiliza apenas o vocábulo Administração, enquanto o inc. IV contém Administração
Pública. No entanto, essa interpretação não apresenta maior consistência, ao menos enquanto
não houver regramento mais detalhado. Aliás, não haveria sentido em circunscrever os efeitos
da suspensão de participação de licitação a apenas um órgão específico. Se um determinado
sujeito apresenta desvios de conduta que o inabilitam para contratar com a Administração
Pública, os efeitos dessa ilicitude se estendem a qualquer órgão. Nenhum órgão da
Administração Pública pode contratar com aquele que teve seu direito de licitar suspenso. ”
(Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo.
Dialética. 2008. 12ª edição. p. 821-822)

40.

O Superior Tribunal de Justiça corroborou o entendimento esposado por Marçal Justen Filho:
“Infere-se da leitura dos dispositivos que o legislador conferiu maior abrangência à declaração
de inidoneidade ao utilizar a expressão Administração Pública, definida no art. 6º da Lei
8.666/1993. (…) A norma geral da Lei 8.666/1993, ao se referir à inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, aponta para o caráter genérico da referida sanção,
cujos efeitos irradiam por todas as esferas de governo. A sanção de declaração de
inidoneidade é aplicada em razão de fatos graves demonstradores da falta de idoneidade da
empresa para licitar ou contratar com o Poder Público em geral, em razão dos princípios da
moralidade e da razoabilidade.
(REsp 550.553-RJ, Rel. Min. Hermann Benjamin, DJ 03.11.2009)

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.DECLARAÇÃO DE
INIDONEIDADE EXARADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.IMPOSSIBILIDADE DE
CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.APLICAÇÃO A TODOS OS ENTES
FEDERADOS.

1. A questão jurídica posta a julgamento cinge-se à repercussão, nas diferentes esferas de
governo, da emissão da declaração de inidoneidade para contratar com a Administração
Pública, prevista na Lei de Licitações como sanção pelo descumprimento de contrato
administrativo. 2. Insta observar que não se trata de sanção por ato de improbidade de
agente público prevista no art. 12 da Lei 8.429/1992, tema em que o Superior Tribunal de
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Justiça possui jurisprudência limitando a proibição de contratar com a Administração na
esfera municipal, de acordo com a extensão do dano provocado. Nesse sentido: EDcl no
REsp1021851/SP, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em23.6.2009, DJe
6.8.2009.3. "Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: (...) IV - declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública" (art. 87 da
Lei8.666/1993).4. A definição do termo Administração Pública pode ser encontrada no
próprio texto da citada Lei, que dispõe, em seu art. 6º, X, que ela corresponde à
"Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas oumantidas".5.
Infere-se da leitura dos dispositivos que o legislador conferiu maior abrangência à
declaração de inidoneidade ao utilizar a expressão Administração Pública, definida no art.
6º da Lei8.666/1993. Dessa maneira, consequência lógica da amplitude do termo utilizado é
que o contratado é inidôneo perante qualquer órgão público do País. Com efeito, uma
empresa que forneça remédios adulterados a um município carecerá de idoneidade para
fornecer medicamentos à União.6. A norma geral da Lei 8.666/1993, ao se referir à
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, aponta para o caráter
genérico da referida sanção, cujos efeitos irradiam porto das as esferas de governo.7. A
sanção de declaração de inidoneidade é aplicada em razão de fatos graves demonstradores
da falta de idoneidade da empresa para licitar ou contratar com o Poder Público em geral,
em razão dos princípios da moralidade e da razoabilidade.8. O Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento de que o termo utilizado pelo legislador - Administração Pública -, no
dispositivo concernente à aplicação de sanções pelo ente contratante, deve se estender a
todas as esferas da Administração, e não ficar restrito àquela que efetuou a punição.9.
Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: XXXXX RJ 2003/XXXXX-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento: 03/11/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2011)

41.

Trata-se, portanto, de sanção legal imposta com vistas a garantir a aplicabilidade dos princípios

que norteiam a Administração Pública, em especial a probidade, o interesse público e a efetividade na
prestação do serviço público, na qual não seria crível admitir que uma empresa declarada inidônea ou
impedida de contratar com a Administração Pública venha a balizar a aplicação dos referidos princípios.
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VI – CONCLUSÃO
42.

Em exame sucinto de admissibilidade, o pedido de recurso administrativo da PREGÃO

ELETRÔNICO 017/2022, apresentado pela empresa SMART SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob
o n.º 23.685.734/0001-57,

deve ser conhecido por atender aos quesitos mínimos legalmente

estabelecidos (Lei n. 9.784/1999 e Lei n. 8.666/1993).
43.

Através da minuciosa análise da peça recursal, tal julgamento atingiu diretamente todos os

pontos questionados pela requerente.
44.

Restou comprovado que a Declaração de Inidoneidade que pesa contra a recorrente, conforme

entendimento já pacificado do Tribunal de Contas da União, Superior Tribunal de Justiça, doutrinadores,
impede a empresa de participar de processos licitatórios pelo período de 06 meses a contar da 08 de
julho de 2022.
45.

Não obstante, seguindo o dever de zelar e proteger o interesse público, esta Administração

Pública não pode se furtar a analisar criticamente todos os demais impedimentos, ocorrências, multas
administrativas, rescisões contratuais, que incidem sobre a recorrente em diversos Órgãos, como foi
amplamente apresentado nesta análise.
46.

Diante do exposto, o Pregoeiro, decide admitir o pedido de recurso apresentado pela empresa

SMART SERVIÇOS LTDA,

no âmbito do Pregão Eletrônico 017/2022, denegando integralmente

provimento no mérito, mantendo a decisão de INABILITAÇÃO.

Una, 25 de agosto de 2022

CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Una
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 – Centro – CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000.
Tel. (73)-3236-2021 – Fax. (73) 3236-2186

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CCHYWEPTFPFVDA3PQUGWNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Una

Segunda-feira
29 de Agosto de 2022
15 - Ano - Nº 3912

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia

JULGAMENTO DE RECURSO
INTRODUÇÃO
Trata-se de pedido de RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado no âmbito do Pregão Eletrônico
017/2022, processo Administrativo 147/2022, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA-BA, ATRAVÉS UM SISTEMA DE TECNOLOGIA INFORMATIZADA.
A seguir será feita a análise desse requerimento.

II - OBJETO
2.

Pedido de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa SMART SERVIÇOS LTDA,

CNPJ.: 23.685.734/0001-57 no âmbito do Pregão Eletrônico 017/2022. A requerente solicita REVISÃO da
decisão que gerou sua INABILITAÇÃO devido a Declaração de Inidoneidade emitida pelo Município de
CARNAÍBA-PE contra a requerente, alegando que “as sanções restringem tão somente os Municípios
citados, não afetando de forma alguma qualquer outra Administração Pública, ademais encontra-se
idônea, consequentemente, pronta, de todas as formas, para executar o objeto licitado”.

3.

III - ADMISSIBILIDADE

4.

As peças recursais ou os requerimentos [lato sensu], devem apresentar, ao menos, os quesitos

dispostos no artigo 6º da Lei n. 9.784/1999, quais sejam:
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
II - identificação do interessado ou de quem o represente;
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

5.

Assim, em sucinto exame preliminar de admissibilidade do pedido de impugnação, tem-se que:
x

Legitimidade – a empresa é parte legítima, por interpretação extensiva do § 1º do artigo 41 da
Lei n. 8.666/1993.
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x
6.

Tempestividade
Conclui-se que, com base nos quesitos legais pertinentes, o pedido de recurso contra a decisão

do pregoeiro deve ser admitido.

IV – DO RECURSO APRESENTADO
7.

A recorrente apresentou pedido de recurso contra a decisão que a considerou impedida e,

portanto, INABILITADA para participar do Pregão Eletrônico 017/2022, por ter sido declarada INIDÔNEA
para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 06 (seis) meses, através de decisão
administrativa do Município de CARNAÍBA-PE, publicada em Diário Oficial do Município no dia 08 de
julho de 2022, Edição 3126, ano XIII, página 22. Alega resumidamente que:

8.

“A empresa SMART SERVIÇOS LTDA encontra-se declarada idônea e com o seu credenciamento

mantido perante ao SICAF”, ressaltando que a “a informação de inidoneidade posta frente a esta
recorrente é totalmente inconcebível e padece de veracidade”

9.

Reforça que “a empresa SMART SERVIÇOS LTDA está impedida de tão somente de licitar nos

Municípios de Olinda-PE e Jaboatão dos Guararapes-PE, o que nada tem a ver com o certame em
qualquer, que é inclusive em outro Estado”.

10.

Insiste na alegação de que a “penalidade imposta pelas Administrações acima citadas restringe

tão somente àquelas Administrações, não tendo abrangência no âmbito de toda e qualquer
Administração Pública”.

11.

Por fim, afirma “o cumprimento fiel do que foi exigido no edital e pela lei e princípios que regem

o processo licitatório, encontrando-se hábil e pronta em todas os aspectos para executar o objeto
pretendido” solicitando a reformulação da decisão “a fim de considerar a recorrente classificada e
pronta para executar o presente objeto licitado”

12.

V – DA ANÁLISE
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13.

A recorrente participou do Pregão Eletrônico 017/2022 e quando da fase de lances, devido ao

seu enquadramento fiscal, conforme os art. 44 e 45 Lei Complementar 123/2006, foi concedido o
critério de desempate previsto na referida Lei.
14.

A título de esclarecimento, a tabela apresentada pela recorrente como forma de indicar o

desconto apresentado durante o certame, não condiz com o Pregão eletrônico 017/2022 promovido
pelo Município de Una. Trata-se de uma suposta licitação de nº. 953942, estranha, portanto, ao pregão
eletrônico aqui descrito.
15.

Findada a fase de lances, o pregoeiro iniciou a verificação da aceitabilidade dos preços

propostos pela licitante, após aplicados os critérios de desempates já apontados acima. E durante o
julgamento da habilitação da empresa SMART SERVIÇOS LTDA, através de pesquisa via internet,
verificou que a recorrente encontrava-se com os seguintes impedimentos e punições aplicadas pelo
Município de CARNAÍBA-PE:
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16.

Após constatado o impedimento de participação em licitação da empresa SMART SERVIÇOS

LTDA, o pregoeiro seguiu estritamente o que está previsto no instrumento convocatório nos itens 4.3,
4.3.1, 9.1 e 9.1.2, conforme demonstramos:
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
(...)
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame
ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros
9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação
(G.N)

17.

Como percebe-se, o pregoeiro seguiu o princípio do vínculo ao instrumento convocatório.

18.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida

em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.
19.

Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver

vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993
20.

Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros

descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios
atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da
moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo
21.

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados.

Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a
regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via
administrativa ou judicial.
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22.

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de

julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita,
finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à
probidade administrativa.

23.

A recorrente em sua defesa, reconhece a existência da sanção administrativa do município de

Carnaíba-PE, e ainda menciona mais outras duas penalizações proferidas pelos municípios de OLINDA e
JABOATÃO DOS GUARARAPES, ambos do Estado de Pernambuco:

“Vale destacar que as penalidades impostas e o modo que levaram as Administrações Públicas
dos Municípios de Olinda, Carnaíba e Jaboatão dos Guararapes - PE a adotar, foi tão somente
em sede administrativa, cabível ainda de revisão por parte do Judiciário (como já estão sendo
tomadas, e os argumentos não prosperam necessidade de serem dissertados nesta peça, pois
como já levantado, não possui qualquer conexão entre os processos licitatórios. Pois, o que
está em ´´jogo`` é o fornecimento de melhor proposta para o presente Município”.
(Recurso administrativo apresentado pela empresa SMART SERVIÇOS LTDA, pág. 06)

24.

A recorrente também apresenta diversas ocorrências que constam do Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF):

25.

As ocorrências acima demonstradas, referem-se à apresentação de advertência, aplicação de

multa e impedimento de licitar, conforme demonstramos a seguir:
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26.

Muito embora as ocorrências acima apresentadas, não sejam objeto desta análise, resta claro

que a recorrente detém um extenso histórico de descumprimentos contratuais que ensejaram desde a
aplicação de multas por parte dos órgãos gestores dos procedimentos licitatórios, até o impedimento de
licitar aplicado a empresa “SMART”.

27.

Contudo, em sua peça de recurso, a recorrente insiste em dizer que a sanção aplicada pelo

município de Carnaíba-PE, refere-se apenas ao impedimento de licitar e contratar com aquela
Administração Pública.

28.

No entanto, o Decreto n°. 028, de 08 de julho de 2022, DECLARA a empresa SMART SERVIÇOS

LTDA, INIDÔNEA, e trazemos seu inteiro teor na página seguinte:
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29.

Em sua defesa, a recorrente afirma que “relacionado às demais alegações frente as penalidades

impostas, de forma totalmente ilegal, pela Prefeitura do Município de Carnaíba-PE, a recorrente já
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adotou medidas judiciais, de modo a demonstrar por ´´A + B`` que na verdade é vitima de um simulacro
de processo administrativo totalmente parcial e pautado na ilegalidade”.
30.

Mas esta afirmação também não lhe deve acudir êxito, uma vez que a decisão administrativa

que ensejou a declaração de inidoneidade à recorrente já transitou em segunda instância no Município
de Carnaíba, não sendo acolhido o recurso interposto.
31.

Percebemos que foi garantido o direito de ampla defesa e contraditório à recorrente:

32.

Ademais, foi realizada diligência junto ao Município de Carnaíba-PE, a fim de dar lastro ainda

maior quanto a manutenção da declaração de inidoneidade proferida por aquele município.
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33.

Em contato telefônico, o Departamento de Licitações e Contratos de Carnaíba-PE confirmou que

desconhece qualquer tipo de medida judicial que tenha determinado a suspensão da Decisão
Administrativa da qual decorreu a Declaração de Inidoneidade imposta à empresa SMART SERVIÇOS
LTDA.
34.

Mesmo admitindo as sanções administrativas, a empresa “SMART” incoerentemente afirma que

a Declaração constante do Anexo VII, do edital, estaria em conformidade as leis que regem o processo
licitatório.
35.

Em outras palavras, defende a tese de que a referida declaração já garantiria o direito de

participação no certame. E de fato, lhe acudiria razão neste argumento, se de fato a Declaração de
Inexistência de Impedimento refletisse a verdade dos fatos.
36.

O que ocorreu é que mesmo ciente das penalidades, multas, sanções administrativas de

advertência, declaração de inidoneidade, todas aqui já expostas e comprovadas, a recorrente
falaciosamente declarou que contra a mesma, não pesaria nenhum tipo de impedimento.
37.

Isto posto, passaremos agora a analisar os efeitos da DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.

38.

De acordo com entendimento do TCU, os efeitos da declaração de inidoneidade estendem-se a

todos os órgãos e entidades da Administração Pública em todas as suas esferas federativas: União,
Estados, DF e Municípios:
(...) penalidade do inciso IV do art. 87, segundo jurisprudência do TCU, impede o fornecedor
de participar de licitações e de ser contratado por toda a Administração Pública, englobando,
nos termos do inciso XI do art. 6º da mesma lei, a ‘administração direta e indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por
ele instituídas ou mantidas’. (TCU, Acórdão nº 2.218/2011, 1ª Câmara, Rel. Min. José Múcio,
DOU de 19.04.2011.).

39.

Segundo Marçal Justen Filho, a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, bem como a

sanção relativa à suspensão do direito de licitar, implica na perda do direito de participar em certames
licitatórios promovidos por qualquer órgão da Administração Pública:
“O que se pode inferir, da sistemática legal, é que a declaração de inidoneidade é mais grave
do que a suspensão temporária do direito de licitar – logo, pressupõe-se que aquela é
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reservada para infrações dotadas de maior reprovabilidade do que esta. Seria possível
estabelecer uma distinção de amplitude entre as duas figuras. Aquela do inc. III produziria
efeitos no âmbito da entidade administrativa que a aplicasse; aquela do inc. IV abarcaria todos
os órgãos da Administração Pública. Essa interpretação deriva da redação legislativa, pois o
inc. III utiliza apenas o vocábulo Administração, enquanto o inc. IV contém Administração
Pública. No entanto, essa interpretação não apresenta maior consistência, ao menos enquanto
não houver regramento mais detalhado. Aliás, não haveria sentido em circunscrever os efeitos
da suspensão de participação de licitação a apenas um órgão específico. Se um determinado
sujeito apresenta desvios de conduta que o inabilitam para contratar com a Administração
Pública, os efeitos dessa ilicitude se estendem a qualquer órgão. Nenhum órgão da
Administração Pública pode contratar com aquele que teve seu direito de licitar suspenso. ”
(Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo.
Dialética. 2008. 12ª edição. p. 821-822)

40.

O Superior Tribunal de Justiça corroborou o entendimento esposado por Marçal Justen Filho:
“Infere-se da leitura dos dispositivos que o legislador conferiu maior abrangência à declaração
de inidoneidade ao utilizar a expressão Administração Pública, definida no art. 6º da Lei
8.666/1993. (…) A norma geral da Lei 8.666/1993, ao se referir à inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, aponta para o caráter genérico da referida sanção,
cujos efeitos irradiam por todas as esferas de governo. A sanção de declaração de
inidoneidade é aplicada em razão de fatos graves demonstradores da falta de idoneidade da
empresa para licitar ou contratar com o Poder Público em geral, em razão dos princípios da
moralidade e da razoabilidade.
(REsp 550.553-RJ, Rel. Min. Hermann Benjamin, DJ 03.11.2009)

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.DECLARAÇÃO DE
INIDONEIDADE EXARADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.IMPOSSIBILIDADE DE
CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.APLICAÇÃO A TODOS OS ENTES
FEDERADOS.

1. A questão jurídica posta a julgamento cinge-se à repercussão, nas diferentes esferas de
governo, da emissão da declaração de inidoneidade para contratar com a Administração
Pública, prevista na Lei de Licitações como sanção pelo descumprimento de contrato
administrativo. 2. Insta observar que não se trata de sanção por ato de improbidade de
agente público prevista no art. 12 da Lei 8.429/1992, tema em que o Superior Tribunal de
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Justiça possui jurisprudência limitando a proibição de contratar com a Administração na
esfera municipal, de acordo com a extensão do dano provocado. Nesse sentido: EDcl no
REsp1021851/SP, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em23.6.2009, DJe
6.8.2009.3. "Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: (...) IV - declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública" (art. 87 da
Lei8.666/1993).4. A definição do termo Administração Pública pode ser encontrada no
próprio texto da citada Lei, que dispõe, em seu art. 6º, X, que ela corresponde à
"Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas oumantidas".5.
Infere-se da leitura dos dispositivos que o legislador conferiu maior abrangência à
declaração de inidoneidade ao utilizar a expressão Administração Pública, definida no art.
6º da Lei8.666/1993. Dessa maneira, consequência lógica da amplitude do termo utilizado é
que o contratado é inidôneo perante qualquer órgão público do País. Com efeito, uma
empresa que forneça remédios adulterados a um município carecerá de idoneidade para
fornecer medicamentos à União.6. A norma geral da Lei 8.666/1993, ao se referir à
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, aponta para o caráter
genérico da referida sanção, cujos efeitos irradiam porto das as esferas de governo.7. A
sanção de declaração de inidoneidade é aplicada em razão de fatos graves demonstradores
da falta de idoneidade da empresa para licitar ou contratar com o Poder Público em geral,
em razão dos princípios da moralidade e da razoabilidade.8. O Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento de que o termo utilizado pelo legislador - Administração Pública -, no
dispositivo concernente à aplicação de sanções pelo ente contratante, deve se estender a
todas as esferas da Administração, e não ficar restrito àquela que efetuou a punição.9.
Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: XXXXX RJ 2003/XXXXX-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento: 03/11/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2011)

41.

Trata-se, portanto, de sanção legal imposta com vistas a garantir a aplicabilidade dos princípios

que norteiam a Administração Pública, em especial a probidade, o interesse público e a efetividade na
prestação do serviço público, na qual não seria crível admitir que uma empresa declarada inidônea ou
impedida de contratar com a Administração Pública venha a balizar a aplicação dos referidos princípios.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia

VI – CONCLUSÃO
42.

Em exame sucinto de admissibilidade, o pedido de recurso administrativo da PREGÃO

ELETRÔNICO 017/2022, apresentado pela empresa SMART SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob
o n.º 23.685.734/0001-57,

deve ser conhecido por atender aos quesitos mínimos legalmente

estabelecidos (Lei n. 9.784/1999 e Lei n. 8.666/1993).
43.

Através da minuciosa análise da peça recursal, tal julgamento atingiu diretamente todos os

pontos questionados pela requerente.
44.

Restou comprovado que a Declaração de Inidoneidade que pesa contra a recorrente, conforme

entendimento já pacificado do Tribunal de Contas da União, Superior Tribunal de Justiça, doutrinadores,
impede a empresa de participar de processos licitatórios pelo período de 06 meses a contar da 08 de
julho de 2022.
45.

Não obstante, seguindo o dever de zelar e proteger o interesse público, esta Administração

Pública não pode se furtar a analisar criticamente todos os demais impedimentos, ocorrências, multas
administrativas, rescisões contratuais, que incidem sobre a recorrente em diversos Órgãos, como foi
amplamente apresentado nesta análise.
46.

Diante do exposto, o Pregoeiro, decide admitir o pedido de recurso apresentado pela empresa

SMART SERVIÇOS LTDA,

no âmbito do Pregão Eletrônico 017/2022, denegando integralmente

provimento no mérito, mantendo a decisão de INABILITAÇÃO.

Una, 25 de agosto de 2022

CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito
DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO

RATIFICO, nos termos do artigo 109, parágrafo 4º. da Lei nº. 8.666/93 e artigo 13, inciso IV
do Decreto 10.024/19, a decisão administrativa a mim submetida, pelo Pregoeiro Municipal e
analisada pela Procuradoria Jurídica do Município, mantendo-a irreformável pelos seus
próprios fundamentos, e julgar IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa
SMART SERVIÇOS LTDA, CNPJ.: 23.685.734/0001-57

Una-BA, 29 de agosto de 2022.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito Municipal
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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE
UNA – BA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

SMART SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.685.734/0001-57, sediada
na Avenida Governador João Durval Carneiro, nº 3665 – Bairro São João – Feira de
Santana – Bahia, CEP 44.051-900, neste ato representada pelo Sócio Diretor
WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador do RG nº 08.812.128-30 e CPF
835.010.025-72, vem TEMPESTIVAMENTE, perante V. Sa., apresentar as
RECURSO ADMINISTRATIVO

perante este Pregoeiro de licitação, com base nos argumentos de fato e fundamentos
jurídicos a seguir esposados:

1. DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, cumpre discorrer acerca da tempestividade do presente recurso
administrativo, vez que, conforme demonstrou interesse de agir recursal, através do envio
de mensagem ao Sr. Pregoeiro, informando o deferimento do pedido no mesmo dia, e
SMART SERVIÇOS LTDA
Avenida Governador João Durval Carneiro, 3665 – Edifício Multiplace – Sala 915 -São João - Feira
de Santana – Bahia – CEP 44.051-900- CNPJ 23.685.734/0001-57 – juridico@smartvale.com.br –
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acabou ofertando prazo final para apresentação do recurso até o dia 23/08/2022,
conforme expomos abaixo:

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O respeitável julgamento do presente recurso administrativo, recai neste momento
para sua responsabilidade, no qual essa empresa confia na lisura, na isonomia e na
imparcialidade que vem sendo praticada por este Pregoeiro, no certame em epígrafe e
neste julgamento em questão, para esta digníssima administração.

Essa LICITANTE irresignada com a forma que ocorreu no andamento deste certame,
insurge legitimamente quanto ao ponto que passaremos a explicitar, notadamente quanto

a) a indevida desclassificação da licitante, baseando-se em razões que padecem de
respaldo jurídico, indo totalmente de encontro com a verdade dos fatos, agindo
ainda, de forma a violar entendimento firmado no Tribunal de Contas da União TCU e ainda mais, restringindo de forma irregular a competitividade dentro do
certame.

Aguardamos que se reconheça o equívoco em declarar a empresa como
arrematante, tendo em vista que não incorreu em desfavor do que fora exigido.

1. DOS FATOS E DO DIREITO

Inicialmente, compreendemos que um processo licitatório desenvolve-se através
de uma sucessão ordenada de atos vinculantes tanto para a Administração, quanto para
os licitantes e tem como objetivo, garantir igual oportunidade a todos os interessados,
proporcionar negócios mais vantajosos à entidade governamental em razão da
competição entre os licitantes concorrentes, visando o melhor para a administração, e
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consequentemente para a coletividade, sem desobedecer o que rege o certame.

3.1 DA INFUNDADA E INCONCEBÍVEL ALEGAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DO
DIREITO DE LICITAR DA EMPRESA SMART SERVIÇOS LTDA.

O Sr. Pregoeiro ao expor a razão acerca da motivação da desclassificação da
empresa SMART SERVIÇOS LTDA, alegou o seguinte:

A licitante não se encontra declarada inidônea, conforme afirmamos em nossas
documentações. Ademais, basta uma simples pesquisa no sítio eletrônico, no site do SICAF
para que possam extrair o seguinte documento:
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Podemos verificar que a empresa SMART SERVIÇOS LTDA encontra-se declarada
idonea e com o seu credenciamento mantido perante ao SICAF, assim constatamos que a
informação de inidoneidade posta frente a esta recorrente é totalmente inconcebível e
padece de veracidade.

Noutro giro, relacionado às demais alegações frente as penalidades impostas, de
forma totalmente ilegal, pela Prefeitura do Município de Carnaíba-PE, a recorrente já adotou
medidas judiciais, de modo a demonstrar por ´´A + B`` que na verdade é vitima de um
simulacro de processo administrativo totalmente parcial e pautado na ilegalidade. Conforme
segue a atual situação processual (concluso) do Mandado de Segurança:

Ao contrário do aludido pelo Sr. Pregoeiro, a declaração apresentada referente ao
Anexo VII, está em total conformidade com as leis que regem o processo licitatório, bem
como, entendimento firmado pelo TCU, assim, como exposto e grifado abaixo, indicamos
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que não temos nenhum fato impeditivo com a referida (UNA-BA) Administração Pública.

Asseveramos ainda, que ao contrário do que fora exposto pelo Sr. Pregoeiro, a ora
recorrente, não está, de modo algum, impedida de participar de processos licitatórios ou até
mesmo de ser contratada.

O Sr. Pregoeiro, suscita no presente certame, argumentos sem qualquer relação com
esta licitação. Conforme demonstraremos a falta de conexão entre o alegado para com este
processo licitatório.

Primordialmente, vale destacar, conforme exposto, a empresa SMART SERVIÇOS
LTDA esta impedida de tão somente de licitar nos Municípios de Olinda-PE e Jaboatão dos
Guararapes-PE, o que nada tem a ver com o certame em qualquer, que é inclusive em outro
Estado.
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Vale destacar que as penalidades impostas e o modo que levaram as Administrações
Públicas dos Municípios de Olinda, Carnaíba e Jaboatão dos Guararapes - PE a adotar, foi
tão somente em sede administrativa, cabível ainda de revisão por parte do Judiciário (como
já estão sendo tomadas, e os argumentos não prosperam necessidade de serem
dissertados nesta peça, pois como já levantado, não possui qualquer conexão entre os
processos licitatórios. Pois, o que está em ´´jogo`` é o fornecimento de melhor proposta para
o presente Município.

Cabe salientar que de modo algum a decisão de mantimento da desclassificação da
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recorrente deverá pautar-se neste argumento levantado pela recorrente, já que, vai
totalmente de encontro com as decisões judiciais pertinentes ao caso, o qual trazemos
abaixo:
Não vislumbro presentes os requisitos legais autorizadores da
concessão da liminar, razão pela qual seu indeferimento é de rigor.
Como se depreende da documentação encartada aos autos, o
impedimento imposto á empresa … diz respeito apenas e tão
somente à contratação com a empresa ECT. Nada há nos autos a
demonstrar que a empresa habilitada está impedida ou suspensa
de contratar com a Administração Pública em geral. Diante do
exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro a liminar postulada.
Cite-se a empresa …, em litisconsorte passivo. Solicitem-se as
informações e, após vista ao Ministério Público. Int” (3ª Vara Judicial de
Embu, Estado de São Paulo, Processo nº 176.01.2011.004111-2)

O Tribunal de Contas da União - TCU, no mesmo sentido, emitiu o Acórdão de nº
2.218/2011 – Plenário e Acórdão de n.º 902/2012-Plenário, que versa o seguinte:

A previsão contida em edital de concorrência no sentido de que o
impedimento de participar de certame em razão de sanção do art.
87, III, da Lei nº 8.666/93 limita-se às empresas apenadas pela
entidade que realiza o certame autoriza a classificação de proposta
de empresa apenada por outro ente da Administração Pública
federal com sanção do citado comando normativo, em face da
inexistência de entendimento definitivo diverso desta Corte sobre a
matéria.
Representação apresentada pela empresa RCM Engenharia e Projetos
Ltda. apontou supostas irregularidades em concorrências conduzidas
pela Universidade Federal do Acre – UFAC, que têm por objeto a
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construção de prédios nos campus da UFAC (Concorrências 13, 14 e
15/2011).

A

autora

da

representação

considerou

ilícita

sua

desclassificação desses três certames em razão de, com suporte
comando contido no art. 87, III, da Lei 8.666/1993, ter sido
anteriormente suspensa do direito de licitar e contratar pelo Tribunal de
Justiça do Acre TJAC. Em sua peça, observou que os editais das
citadas concorrências continham cláusulas que foram assim lavradas:
“2.2 Não poderão participar desta Concorrência: (…) 2.2.2 as empresas
suspensas de contratar com a Universidade Federal do Acre; e 2.2.3 as
empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com
a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição”.
Ao instruir o feito, o auditor da unidade técnica advoga a extensão dos
efeitos daquela sanção a outros órgãos da Administração. O diretor e o
secretário entendem que deve prevalecer “a interpretação restritiva”
contida nos editais da UFAC e que a pena aplicada pelo TJAC não deve
afetar as licitações promovidas por aquela Universidade. O relator inicia
sua análise com o registro de que a matéria sob exame ainda não se
encontra pacificada neste Tribunal. Ressalta, no entanto, que tal
matéria, “ao que parece”, estaria pacificada no âmbito do Judiciário, no
sentido de que os efeitos da decisão de dado ente deveriam ser
estendidos a toda Administração Pública, consoante revela deliberação
proferida pelo STJ, nos autos do Resp 151567/RJ. Informa também, que
“a doutrina tende à tese que admite a extensão dos efeitos da sanção
prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993”, e transcreve trecho
de ensinamentos de autor renomado, nesse sentido. Ao final, tendo em
vista a referida ausência de entendimento uniforme sobre a matéria no
âmbito desta Corte, conclui: “a preservação do que foi inicialmente
publicado me parece a melhor solução, ante o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório, expresso no caput do art. 41 da Lei
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8.666/1993”. O Tribunal, então, ao acolher proposta do relator,
decidiu: a) julgar procedente a Representação; b) determinar à
UFAC que: “adote as medidas necessárias para anular a decisão
que desclassificou a proposta de preços da empresa RCM
Engenharia e Projetos Ltda., no âmbito das Concorrências 13, 14 e
15/2011, aproveitando-se os atos até então praticados”. Precedente
mencionado: Acórdão nº 2.218/2011 – Plenário.

Acórdão n.º

902/2012-Plenário, TC 000.479/2012-8, rel. Min. José Jorge, 18.4.2012.

A penalidade imposta pelas Administrações acima citadas restringe tão somente
àquelas Administrações, não tendo abrangência no âmbito de toda e qualquer
Administração Pública, assim sendo, não afeta de modo algum este certame.

A sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 produz efeitos apenas no
âmbito do órgão ou entidade que a aplicou.

Representação

formulada

por

empresa

apontou

possíveis

irregularidades na condução do Pregão Presencial nº 11/2011,
promovido Prefeitura Municipal de Cambé/PR, que teve por objeto o
fornecimento de medicamentos para serem distribuídos nas Unidades
Básicas de Saúde e na Farmácia Municipal. Entre as questões
avaliadas nesse processo, destaque-se a exclusão de empresas do
certame, em razão de terem sido apenadas com a sanção do art. 87, III,
da Lei nº 8.666/93 por outros órgãos e entidades públicos. Passou-se,
em seguimento de votação, a discutir o alcance que se deve conferir às
sanções estipuladas nesse comando normativo (“suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração”). O relator, Ministro Ubiratan Aguiar, anotara que a
jurisprudência do Tribunal havia-se firmado no sentido de que a referida
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sanção restringia-se ao órgão ou entidade que aplica a punição. A
sanção prevista no inciso IV do mesmo artigo, relativa à declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
produziria efeitos para os órgãos e entidades das três esferas de
governo. O relator, a despeito disso, ancorado em precedente revelado
por meio do Acórdão nº 2.218/2011-1ª Câmara, de relatoria do Ministro
Walton Alencar Rodrigues, e na jurisprudência do dominante do STJ,
encampou o entendimento de que a sanção do inciso III do art. 87
também deveria produzir efeitos para as três esferas de governo. O
primeiro revisor, Min. José Jorge, sustentou a necessidade de se
reconhecer a distinção entre as sanções dos incisos III e IV, em função
da gravidade da infração cometida. Pugnou, ainda, pela modificação da
jurisprudência do TCU, a fim de se considerar que “a sociedade
apenada com base no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, por órgão/entidade
municipal, não poderá participar de licitação, tampouco ser contratada,
para a execução de objeto demandado por qualquer ente público do
respectivo município”. O segundo revisor, Min. Raimundo Carreiro, por
sua vez, ao investigar o significado das expressões “Administração” e
“Administração Pública” contidos nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº
8.666/1993, respectivamente, assim se manifestou: “Consoante se lê
dos incisos XI e XII do art. 6º da Lei nº 8.666/93, os conceitos definidos
pelo legislador para ‘Administração Pública’ e para ‘Administração’ são
distintos, sendo o primeiro mais amplo do que o segundo. Desse modo,
não creio que haja espaço hermenêutico tão extenso quanto tem
sustentado o Superior Tribunal de Justiça nos precedentes citados no
voto do relator no que concerne ao alcance da sanção prevista no inciso
III do art. 87”. Mencionou, também, doutrinadores que, como ele,
privilegiam a interpretação restritiva a ser emprestada a esse comando
normativo. Ressaltou, ainda, que as sanções dos incisos III e IV do art.
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87 da multicitada lei “guardam um distinto grau de intensidade da
sanção”, mas que “referidos dispositivos não especificaram as hipóteses
de cabimento de uma e de outra sanção …”. Segundo ele, não se
poderia, diante desse panorama normativo, admitir que o alcance de
ambas sanções seria o mesmo. Chamou atenção para o fato de que “a
sanção prevista no inciso III do art. 87 é aplicada pelo gestor do órgão
contratante ao passo que a sanção do inciso IV é de competência
exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal,
conforme o caso”. E arrematou: “ … para a sanção de maior alcance o
legislador exigiu também maior rigor para a sua aplicação, ao
submetê-la à apreciação do titular da respectiva pasta de governo”.
Acrescentou que a sanção do inciso III do art. 87 da Lei de Licitações
não poderia ter alcance maior que o da declaração de inidoneidade pelo
TCU (art. 46 da Lei nº 8.443/1992). Por fim, invocou o disposto no inciso
XII do art. 6º da Lei de Licitações, que definiu “Administração” como
sendo “órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente”, para refutar a
proposta do primeiro revisor, acima destacada. O Tribunal, então, ao
aprovar, por maioria, a tese do segundo revisor, Min. Raimundo
Carreiro, decidiu: “9.2. determinar à Prefeitura Municipal de Cambé/PR
que nas contratações efetuadas com recursos federais observe que a
sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 produz efeitos
apenas em relação ao órgão ou entidade contratante”. Acórdão nº
3243/2012-Plenário, TC-013.294/2011-3, redator Ministro Raimundo
Carreiro, 28.11.2012.

A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, prevista no art. 87,
inciso III, da Lei 8.666/1993, alcança apenas o órgão ou a entidade que
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Una

a aplicou Representação formulada por empresa apontou suposta
ilegalidade no edital do Pregão Eletrônico 13/2013, conduzido pela
Seção Judiciária do Rio de Janeiro da Justiça Federal, com o objetivo
de contratar empresa especializada em serviços de manutenção de
instalações civis, hidrossanitárias e de gás e rede de distribuição do
sistema de combate a incêndios.

Constou do edital disposição no

sentido de que “2.2 – Não será permitida a participação de empresas:
(…) c) suspensas temporariamente de participar em licitações e
contratar com a Administração; d) declaradas inidôneas para licitar ou
para contratar com a Administração Pública;”. O relator, por aparente
restrição ao caráter competitivo do certame, suspendeu cautelarmente o
andamento do certame e promoveu a oitiva do órgão, medidas essas
que vieram a ser ratificadas pelo Tribunal. O relator, ao examinar os
esclarecimentos trazidos aos autos, lembrou que “a jurisprudência
recente desta Corte de Contas é no sentido de que a sanção prevista no
inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 produz efeitos apenas no âmbito
do órgão ou entidade que a aplicou (Acórdãos 3.439/2012-Plenário e
3.243/2012-Plenário)”.

E

mais:

“Interpretação

distinta

de

tal

entendimento poderia vir a impedir a participação de empresas que
embora tenham sido apenadas por órgãos estaduais ou municipais com
base na lei do pregão, não estão impedidas de participar de licitações
no âmbito federal”. Anotou, ainda, que, a despeito de o edital em tela
não explicitar o significado preciso do termo “Administração” constante
do item 2.2, “c”, os esclarecimentos prestados revelaram que tal
expressão “refere-se à própria Seção Judiciária do Rio de Janeiro da
Justiça Federal” e que, portanto, “o entendimento do órgão está em
consonância com as definições da Lei nº 8.666/93, assim como com o
entendimento desta Corte”. Por esse motivo, considerou pertinente a
revogação da referida cautelar e o julgamento pela improcedência da
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Una

representação.

A

despeito

disso

e

com

o

intuito

de

“evitar

questionamentos semelhantes no futuro”, considerou pertinente a
expedição de recomendação ao órgão para nortear a elaboração de
futuros editais. O Tribunal, ao acolher a proposta do relator, decidiu: a)
julgar improcedente a representação e revogar a cautelar anteriormente
concedida; b) “recomendar à Seção Judiciária do Rio de Janeiro da
Justiça Federal que, em seus futuros editais de licitação, especifique
que estão impedidas de participar da licitação as empresas que tenham
sido sancionadas com base no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, somente
pela própria Seção Judiciária do Rio de Janeiro da Justiça Federal”.
Acórdão

842/2013-Plenário,

TC

006.675/2013-1,

relator

Ministro

Raimundo Carreiro, 10.4.2013.

A Instrução Normativa nº 02, de 11 de outubro de 2010 – âmbito federal – preconizou
no § 1º do artigo 40 que o alcance da suspensão temporária fica restrita ao órgão público
que penalizou, a saber:

§ 1o A aplicação da sanção prevista no inciso III deste artigo
impossibilitará o fornecedor ou interessado de participar de licitações e
formalizar contratos, no âmbito do órgão ou entidade responsável pela
aplicação da sanção. (Grifo e negrito nosso)

Acerca do assunto, o jurista Marçal Justen Filho leciona:

“Portanto, um sujeito punido no âmbito de um município não teria
afastada sua idoneidade para participar de licitação promovida no órbita
de outro ente federal.”

(in Pregão – Comentários à Legislação do

Pregão Comum e Eletrônico, 5º Ed, São Paulo: Dialética, 2009, p. 252).
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Una

Portanto, conforme todo exposto, de forma exaustiva, porém necessária, afirma-se
que as alegações da recorrente são infrutíferas e sem previsão legal e na veracidade.

Ademais, conforme exposto aqui que as alegações de impedimento de contratar e
licitar abrangem tão somente os Municípios específicos e ainda em outro Estado, a
recorrente encontra-se idônea e não cometeu qualquer irregularidade na apresentação de
suas documentações. A licitante apresentou a melhor proposta entre as concorrentes, e não
merece, de forma alguma, ser desclassificada por um motivo inconcebível, que além de
prejudicá-la, ceifa da Administração Municipal a oportunidade de aferir melhor desconto e
proposta para executar o objeto licitado.

Atestamos novamente a validade e cumprimento fiel do que foi exigido no edital e
pela lei e princípios que regem o processo licitatório, encontrando-se hábil e pronta em todas
os aspectos para executar o objeto pretendido.

Isto posto, resta patente a ausência de fundamentos nas alegações que motivaram a
desclassificação da arrematante, concluindo-se, que a decisão merece ser reformulada a fim
de considerar a recorrente classificada e pronta para executar o presente objeto licitado.

4. DOS PEDIDOS

Pelo exposto, diante dos fatos narrados, direito invocado e do fiel cumprimento às
SMART SERVIÇOS LTDA
Avenida Governador João Durval Carneiro, 3665 – Edifício Multiplace – Sala 915 -São João - Feira
de Santana – Bahia – CEP 44.051-900- CNPJ 23.685.734/0001-57 – juridico@smartvale.com.br –
TEL (75) 3022-5588

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CCHYWEPTFPFVDA3PQUGWNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Una

Segunda-feira
29 de Agosto de 2022
43 - Ano - Nº 3912

exigências do certame, do instrumento editalício e da legislação, REQUER que seja
julgado provido o presente recurso, com efeito, para que, reconhecendo-se os
equívocos praticados no ato de desclassificação da empresa SMART SERVIÇOS
LTDA, já que as sanções restringem tão somente os Municípios citados, não
afetando de forma alguma qualquer outra Administração Pública, ademais
encontra-se idônea, consequentemente, pronta, de todas as formas, para executar o
objeto licitado.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que o pregoeiro e/ou
Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não
ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade
com o inciso IV, art. 13 do DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Senhor Pregoeiro, senhores Membros da CPL, caso esta douta comissão não
reveja seus atos, de posse do princípio da autotutela, não nos restará outro caminho,
se não, dar conhecimento ao Ministério Público e a busca ao Judiciário, para
salvaguardar o nosso direito.

Nestes termos,
Pedimos e esperamos deferimento.
De Feira de Santana/BA para Una/BA, 23 de agosto de 2022.
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