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Una

Decretos
MUNICÍPIO DE UNA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
13.672.605/0001-70
Decreto Nº 0000115/2022
OUTUBRO / 2022
DECRETO FINANCEIRO Nº 0000115/2022, 03 de outubro de 2022
Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 84.059,03
(oitenta e quatro mil cinqü enta e nove reais e três centavos),
para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal de numero 0001017/2021 em
vigor.

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:
Dotações Suplementadas
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
2.039 - SAÚDE DA FAMILIA
33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 02

Total do Projeto/Atividade
Total da Unidade

2.500,00

2.500,00
2.500,00

11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DO BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte: 00

Total do Projeto/Atividade
Total da Unidade

50.559,03

50.559,03
50.559,03

22 - SECRETARIA MUNI. DA FAZENDA
2.011 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA FAZENDA
33903500000 - Serviços de Consultoria

Fonte: 00

Total do Projeto/Atividade

16.000,00

16.000,00

2.012 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS
31909100000 - Sentenças Judiciais

15.000,00
Fonte: 00
Total do Projeto/Atividade
15.000,00
Total da Unidade
31.000,00
Total
84.059,03
Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal
No. 4.320/64,

Dotações Anuladas
02 - GABINETE DO PREFEITO
2.290 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE E PROCURADORIA DO MUNICIPIO
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte: 00
Fonte: 00
Fonte: 00

Total do Projeto/Atividade
Total da Unidade

1.000,00
3.000,00
3.200,00

7.200,00
7.200,00

10 - SECRETARIA DE SAÚDE
2.252 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19)
33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 02

Total do Projeto/Atividade

6.500,00

6.500,00

2.037 - SAÚDE BUCAL
33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 14

Total do Projeto/Atividade

5.885,00

5.885,00

2.042 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO
44905100000 - Obras e Instalações
44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 02
Fonte: 14

Total do Projeto/Atividade

1.000,00
30.974,03

31.974,03

2.051 - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA AÇÃO BÁSICA - PMAQ
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 23

Total do Projeto/Atividade

10.000,00

10.000,00

2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL (HMFSG)
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 23

Total do Projeto/Atividade
Total da Unidade

5.000,00

5.000,00
59.359,03

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
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MUNICÍPIO DE UNA
CONSOLIDADO - GERAL
BAHIA
13.672.605/0001-70
Decreto Nº 0000115/2022
OUTUBRO / 2022
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER
2.285 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte: 10

Total do Projeto/Atividade
Total da Unidade

2.500,00

2.500,00
2.500,00

20 - SEC.MUNI. DE GOVERNO,ADM. E PLANEJAMENTO
2.078 - MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44905100000 - Obras e Instalações

Fonte: 00
Fonte: 00

Total do Projeto/Atividade
Total da Unidade
Total
Revogada as disposições em contrário , o presente decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

10.000,00
5.000,00

15.000,00
15.000,00
84.059,03

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44
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Editais

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO– Processo Seletivo 001-2021
Convoca candidatos aprovados
no
Processo
Seletivo
001/2021 para apresentação
de
documentos
para
preenchimento
de
vagas
indicadas neste edital de
convocação

NOME
CPF
CARGO
PONTUAÇÃO
PAULO COSTA DOS SANTOS XXX.919.745-XX MOTORISTA CATEGORIA B
16
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
a) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF com comprovante de regularidade junto à Receita Federal;
b) Cópia do comprovante de residência;
c) Cópia do PIS /PASEP;
d) Declaração de não acumulação de cargos empregados em funções públicas, ressalvada as exceções legais;
e) Certificado de reservista (caso de aprovado ser do sexo masculino);
f) 02 (duas) foto 3 x 4 recente;
g) Certidão de Antecedentes Criminais;
h) cópia da certidão de casamento ou nascimento.
i) Apresentação pelo candidato de exame admissional por médico competente;

Una, 05 de outubro de 2022.
ALISON DE OLIVEIRA LEMOS
Presidente da Comissão
ELIACY RIBEIRO SANTOS SANTANA
Membro
ERIENE GONZAGA DOS SANTOS
Membro
JOSÉ LONGUINHO DA SILVA
Membro
JOYLTON RAMOS DOS SANTOS
Membro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MUJCQTM2NTRDODEYRJHGRU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
5 de Outubro de 2022
5 - Ano XVII - Nº 3964

Una

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA

CONVOCAÇÃO CREDENCIAMENTO 003/2022
Fundamentação: item 12.1 instrumento convocatório
12.1. A celebração do Termo de Credenciamento Profissional será formalizada após a verificação do atendimento de
todos os requisitos exigidos no presente Edital compatibilizando-se as necessidades das Unidades Municipais de Saúde
e a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros do Fundo Municipal de Saúde de Una-BA.

Os profissionais e/ou Pessoas Jurídicas abaixo relacionadas, devem comparecer à
Secretaria Municipal de Saúde munidos dos documentos relacionados no item 12.2 do Edital de
Credenciamento, para a devida assinatura do Termo de Credenciamento Profissional, entre os
dias 06 e 07 de outubro de 2022:

Médico Plantonista
J. VIANA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Fisioterapeuta 20hrs.
ANDRECIA SANTOS SILVA
LARISSA SOUZA PORTELA

Una, 05 de outubro de 2022

____________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, nº 14, Centro - CNPJ nº 13.672.605/0001-70, Una – Bahia, CEP 45.690-000
E-mail: pmuna@una.ba.gov.br - Fone: (73) 3236-2021 - Fax: 3236-2186

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MUJCQTM2NTRDODEYRJHGRU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
5 de Outubro de 2022
6 - Ano XVII - Nº 3964

Una

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA

CONVOCAÇÃO CREDENCIAMENTO 004/2022
Fundamentação: item 12.1 instrumento convocatório
12.1. A celebração do Termo de Credenciamento Profissional será formalizada após a verificação do atendimento de
todos os requisitos exigidos no presente Edital compatibilizando-se as necessidades das Unidades Municipais de Saúde
e a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros do Fundo Municipal de Saúde de Una-BA.

Os profissionais e/ou Pessoas Jurídicas abaixo relacionadas, devem comparecer à
Secretaria Municipal de Saúde munidos dos documentos relacionados no item 12.2 do Edital de
Credenciamento, para a devida assinatura do Termo de Credenciamento Profissional, entre os
dias 06 e 07 de outubro de 2022:

Cirurgião Dentista 40hrs
CAIO BARBOSA ROCHA
LUMA ROMANA MAGALHÃES LIMA
MARIANA RITA GOMES SANTOS
MARINA PRUDENTE GOMES
SANDRO FRANCISCONE SANTOS
THAIS DE OLIVEIRA LORDELO
Médico Clínico Geral PSF 40hrs
ANA VICTORIA CAMPOS FIGUEIREDO
J. VIANA SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Una, 05 de outubro de 2022

____________________________________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, nº 14, Centro - CNPJ nº 13.672.605/0001-70, Una – Bahia, CEP 45.690-000
E-mail: pmuna@una.ba.gov.br - Fone: (73) 3236-2021 - Fax: 3236-2186
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO
MUNICIPAL DE UNA ESTADO DA BAHIA.

OFICIAL

DA

PREFEITURA

“Nos termos do artigo 52, ll, da Lei 11.101/2005,
determino a “dispensa da apresentação de certidões
negativas para que os devedores exerçam suas
atividades, EXCETO PARA CONTRATAÇÃO COM
O PODER PÚBLICO Ou para recebimento de
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios", no
caso, a devedora, observando-se o artigo 69 da LRF,
ou seja, que o nome empresarial seja seguido da
expressão "em Recuperação Judicial", oficiando-se,
inclusive, às Juntas Comerciais para as devidas
anotações, providenciando as recuperandas o
encaminhamento.” Processo: 08727e18. Assessoria
Jurídica: Mª da Conceição Castellucci Guimarães –
TCM/BA

REF:
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2022

RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI, já devidamente qualificada
nos autos da Pregão Eletrônico º. 019/2022 por seu representante legal infra
assinado, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria apresentar RECURSO
ADMINISTRATIVO, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão desta digna Comissão de Licitação que Declarou como
vencedora a empresa ECO MASTER OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA, nos
termos do Edital em referência, que específica seu inconformismo pelas razões
articuladas a seguir:
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1. DA TEMPESTIVIDADE
O Edital do pregão em epígrafe dispõe os seguintes prazos para a apresentação
das razões recursais:
“Data limite para registro de recurso: 27/09/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 30/09/2022.
Data limite para registro de decisão: 05/10/2022.”.
Trata-se, portanto, de razões tempestivas.
2. SÍNTESE DOS FATOS
Refere-se a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é a Locação
de veículo tipo caminhonete pick up 4x4, para manutenção das atividades de
viação, obras e transportes, vinculada à Secretaria Municipal de Governo,
Administração

e

planejamento,

sem

motorista,

abastecimento

sob

responsabilidade da contratante e manutenção sob responsabilidade da
contratada conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
Atenta ao chamamento do certame licitatório, a presente empresa participou
da modalidade com a mais estrita observância das exigências constantes no
Edital, entretanto percebe-se que os demais participantes do certame não
tiveram a mesma cautela ao anexar seus documentos, existindo vícios que
torna a empresa passível de DESCLASSIFICAÇÃO/INABILITAÇÃO. Em
especial a empresa ECO MASTER OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA,
declarada vencedora de acordo com a decisão administrativa, totalmente
equivocada e que deve ser reconsiderada.
Assim sendo, conforme consignado na ata de reunião da Comissão de Licitação,
a empresa RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI manifestou
intenção de recurso em face da ilegalidade na decisão que declarou vencedora
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a empresa ECO MASTER OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA. Este é o relato
necessário,

passa-se

para

análise

dos

motivos

para

DESCLASSIFICAÇÃO/INABILITAÇÃO da empresa recorrida.
3.

RAZÕES

RECURSAIS:

DA

NECESSÁRIA

DESCLASSIFICAÇÃO/INABILITAÇÃO DA EMPRESA ECO MASTER OBRAS
DE URBANIZAÇÃO LTDA.
De prima, esclarece-se que a interposição do presente recurso é um exercício
de direito de ampla defesa e contraditório, ao qual utiliza-se da garantia
constitucional para afastar ato que julga como inapropriado, a empresa não tem
por interesse frustrar o bom trâmite do procedimento licitatório, mas sim garantir
que este ocorra dentro dos ditames legais, afastando atos que a ora recorrente
julga como prejudicial para o interesse público.
Assim sendo, passa-se para os vícios cometidos pela empresa, ao qual merece
ser DESCLASSIFICADA/INABILITAÇÃO do certame.
Cabe mencionar que, pelo princípio do vínculo convocatório, todos licitantes
devem cumprir RIGOROSAMENTE as regras previstas no edital, de forma que
não há discricionariedade da Comissão de Licitação em admitir a sua não
observância. O cumprimento dos requisitos editalícios vem para dar a necessária
segurança para a Administração Pública.
4.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA ECO MASTER OBRAS DE

URBANIZAÇÃO LTDA.
Importante ressaltar que a Administração Pública está ESTRITAMENTE
vinculada ao Edital que publicizou, sendo totalmente obrigatória a devida
atenção aos itens constantes do Instrumento Convocatório pois nele se encontra
os requisitos indispensáveis para participação de qualquer certame.
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Ao CONTRARIAR item do Edital, está CORRETA a decisão Administrativa que
desclassifique/inabilite participantes que não cumpriram com o estipulado, pois
TODAS as exigências editalícias visam trazer SEGURANÇA para a
Administração Pública, sendo indispensável trazer todos os documentos de
forma correta, como uma forma de assegurar que a empresa privada executará
a prestação de serviço da forma esperada.
Logo, a mencionada empresa deixou CLARAMENTE de cumprir com itens
editalícios de enorme estima, sendo necessários para trazer a referida
segurança para a Administração. Ao falhar em aspectos necessários e
insanáveis, não poderá a empresa contar com o recurso de FORMALISMO
EXCESSIVO, pois este deve ser utilizado UNICAMENTE quando trata-se de
erros pequenos e sanáveis por simples diligências.
Pede-se, neste momento e após relato suscinto e objetivo: QUE A
ADMINISTRAÇÃO

DESCLASSIFIQUE/INABILITE

A

EMPRESA

ECO

MASTER OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA, JÁ QUE:
A empresa ECO MASTER OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA, trouxe à baila a
certidão de concordata e falência para análise, no entanto com data de
emissão no dia 12 de agosto de 2022 e a sua validade para 30 dias. Sendo
assim, ultrapassado 12 (doze) dias de vencida. Tornando-se a certidão sem
efeito para a qualificação econômica, bem como afastando a possibilidade
de contratação com a Administração Pública. Indo de contramão ao item
9.10.1 do referido Edital, ensejando desde já a sua DESCLASSIFICAÇÃO, uma

vez que se trata de exigência de SUMA IMPORTÂNCIA. Como vincula o Edital:
9.10.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica.

Assim, como escopo garantir, no máximo possível, que o Poder Público contrate
apenas com empresas financeiramente hígidas, que consigam adimplir suas
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obrigações e evitem a suspensão dos serviços ou, ainda, evitar que a
Administração contratante seja alçada à categoria de devedora subsidiária por
eventuais dívidas do prestado.
Torna-se necessário esclarecer, ainda, alguns pontos: A Certidão de Concordata
e Falência se destina à comprovação da qualificação econômica e financeira do
licitante, demonstrando, assim, a boa situação regular. Nesse passo, vê-se claro
que a certidão de concordata e falência apresentado pela empresa ECO
MASTER OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA está vencida.
Deste modo, uma vez que o instrumento convocatório exigiu a apresentação
desta certidão de concordata e falência a Administração Pública se encontra no
dever legal de exigir das licitantes para fins de habilitação o documento
mencionado. Ora, a própria ECO MASTER OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA
apresenta uma declaração que cumpri TODAS as exigências editalícias, o que,
conforme exposto, NÃO OCORREU.
Conforme se sabe, que a saúde financeira dos licitantes é um dos aspectos a
serem avaliados no momento da licitação. Nesse sentido, dentre as regras
atinentes à habilitação, a Lei nº 8.666/93 previu a comprovação da qualificação
econômico-financeira, nos termos de seu art. 31.
Dentre os documentos a serem apresentados pelo licitante está o balanço
patrimonial, exigível de acordo com o inciso II do referido artigo:
“Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômicofinanceira limitar-se-á: II - certidão negativa de falência ou
concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio
da pessoa física”. (Destacamos)
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Sobre a relevância deste tema, provêm citarmos uma decisão da Assessoria
Jurídica do Tribunal de Contas dos Municípios Estado da Bahia que diz: ...Nos
termos do artigo 52, ll, da Lei 11.101/2005, determino a “dispensa da
apresentação de certidões negativas para que os devedores exerçam suas
atividades, EXCETO PARA CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO Ou
para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditício. Processo:
TCM/BA nº 08727e18.
É cediço que a Lei nº 8.666/93 considerou que, para habilitação, os documentos
fiscais são aqueles relacionados aos recolhimentos de impostos ou outras
obrigações de ordem tributária, enquanto a Certidão de Falência e
Concordata tem a finalidade de demonstrar que a empresa não está em
processo Judicial de falência e Concordata, que diz respeito à saúde
econômica da empresa.
Deste modo, resta claro que a desclassificação/inabilitação é devida, já que foi
a LEI determinou que, para fins de licitação, a certidão negativa de falência ou
concordata NÃO É DOCUMENTO FISCAL, é sim documento referente à
qualificação econômico-financeira, e a Lei Complementar 123/06 previu
expressamente que havendo irregularidade na documentação FISCAL OU
TRABALHISTA é que poderá ser concedido o prazo para comprovação da
regularidade.
Para efeito de comprovação abaixo certidão extraída do sistema de licitações
eletrônicos do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br/. Vejamos:
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Assim, analisando a documentação apresentada pela ECO MASTER OBRAS
DE URBANIZAÇÃO LTDA, não é possível sustentar sua HABILITAÇÃO, pois
a mesma apresenta certidão de concordata e falência vencida com data de
validade de 30 (trinta) dias.
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Insta salientar que o não preenchimento dos requisitos atrapalha o regular
andamento do processo licitatório podendo, a depender do caso, trazer
prejuízos ao Órgão Licitante. A vinculação ao instrumento convocatório deve
assegurar aos licitantes os seus direitos.
Nesse sentido, cabe relembrar a seguinte redação do art. 41 da Lei no
8.666/1993:
“Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada”. Esse dispositivo é tão
restritivo que se utilizou da expressão “estritamente vinculada”. Logo,
não há espaços para arbitrariedades ou escolhas de licitantes por
regras

não

estabelecidas

no

edital.

No

mesmo

sentido,

a

Administração deve buscar a proposta mais vantajosa dentro das
regras do edital e sem julgamentos subjetivos.”

No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho[3]:

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.
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.
Se o instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha, pode
ser corrigido, desde que oportunamente, mas os licitantes deverão ter
conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela.
Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das
regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige,
como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço
fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a
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desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do
Estatuto.”

Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo
tempo em que privilegia a transparência do certame, garantindo a plena
observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade,
moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento das
propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras
previamente estipuladas.
Como bem destaca Fernanda Marinela, o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório leva à assertiva de que o edital é a lei interna da
licitação:
Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao
instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que
deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo o
Administrador exigir nem mais nem menos do que está previsto
nele. Por essa razão, é que a doutrina diz que o edital é lei interna da
licitação, ficando a ele estritamente vinculada, conforme previsto
no art. 41 da lei”. (GN)

No mesmo sentido, ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo que a
vinculação da Administração aos estritos termos do edital de convocação da
licitação é exigência expressa do art. 41 da Lei nº 8.666/1993. Ressaltando
ambos autores que esse artigo veda à Administração o descumprimento das
normas e condições do edital, “ao qual se acha estritamente vinculada”.
Logo em seguida, a Lei assegura a qualquer cidadão o direito de impugnar o
edital de licitação por motivo de ilegalidade. Segundo Hely Lopes Meirelles:

O edital “é lei interna da licitação” e, como tal, vincula aos seus
termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
(GN)
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Demais disso, as Orientações e Jurisprudência do Tribunal de Contas da União
sobre Licitações e Contratos são bastante elucidativas no que se refere à
necessidade de vinculação não só do certame, mas também do próprio contrato
e de sua execução ao instrumento convocatório.
Em vista ao exposto, é forçoso concluir que o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório tem extrema importância, na medida em que além de
impor que as normas nele estipuladas devem ser fielmente observadas
pela Administração e pelos administrados, assegura o cumprimento de
inúmeros outros princípios atinentes ao certame: transparência, igualdade,
impessoalidade,

publicidade,

moralidade,

probidade

administrativo,

julgamento objetivo e segurança jurídica.
A VINCULAÇÃO AO EDITAL VISA TRAZER SEGURANÇA PARA A
ADMININSTRAÇÃO E PARA OS ADMINISTRADORES, NÃO PODENDO O
PRINCÍPIO SER IGNORADO PELO PRÓPRIO PODER PÚBLICO.
Inclusive, tal princípio evita que seja burlada as normas fixadas no instrumento
convocatório durante a execução do contrato por aquele que logrou êxito no
certame. Isso sem contar que, com regras claras e previamente estipuladas, é
perfeitamente possível a qualquer cidadão fiscalizar seu efetivo cumprimento.
Desse modo, demonstrada a importância do princípio, vale salientar também a
importância de que haja, seja por parte da Administração ou por parte dos
administrados em geral, a fiscalização do efetivo cumprimento deste
princípio, para que diversos outros e o próprio certame também sejam
preservados.
Logo, após os devidos esclarecimentos sobre o assunto, espera-se a justa
revisão do ato administrativo que Declarou Vencedora a empresa ECO
MASTER OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA, esperando que a Comissão se
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utilize do PODER DE AUTOTUTELA para DESCLASSIFICAR a empresa
mencionada do certame licitatório. Importa enfatizar que a empresa
DECLARADA VENCEDORA fere INDISCUTIVELMENTE o instrumento
convocatório, assim sendo, torna-se incompreensível continuar com a decisão
habilitatória.

5. DOS PEDIDOS
Conforme todo o exposto, requer que seja provido o presente recuso
administrativo, permitindo que este alcance o seu efeito de afastar a decisão
que DECLAROU COMO VENCEDORA a recorrida ECO MASTER OBRAS DE
URBANIZAÇÃO LTDA, uma vez que a empresa deixou de apresentar diversos
documentos exigidos pelo Instrumento Convocatório ao qual a Administração
está vinculada.

Caso a decisão não seja acatada, faça este recurso subir, dando a devida
publicidade, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109,
da Lei n° 8666/93.

Deste modo, CONCLUÍMOS QUE A NÃO DESCLASSIFICAÇÃO DA empresa
ECO

MASTER

VIOLAÇÃO

OBRAS

AOS

DE

URBANIZAÇÃO

PRINCÍPIOS

DA

LTDA

LEGALIDADE,

CARACTERIZA
ISONOMIA

E

COMPETITIVIDADE, aqui aplicáveis por força da previsão legal, artigo 3º da
Lei 8.666/93, maculando vício de nulidade o presente processo licitatório.

Em caso de omissão, DEIXA-SE REGISTRADO QUE CÓPIA DO PRESENTE
RECURSO SERÁ REMETIDA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DA BAHIA – MPBA E PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DA BAHIA – TCMBA, NESTE OBJETIVANDO A OBTENÇÃO
DE

MEDIDA

CAUTELAR

DESTINADA

À

RECONSIDERAÇÃO
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ILEGALIDADE NA DECLARAÇÃO DE VENCEDOR IMPOSTA A EMPRESA
RECORRIDA, sem qualquer arcabouço jurídico, com amparo no art. 113 da Lei
8666/93.

A recorrente, caso não veja o direito sendo devidamente RESPEITADO,
buscará o provimento jurisdicional pela via Mandamental para tutelar e
resguardar o INTERESSE PÚBLICO.

Nestes Termos,

Espera Deferimento.
Presidente Tancredo Neves – Bahia, 27 de Setembro de 2022.
__________________________________________
RE9 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 15.628.445/0001-98
RAVI COSTA MELO
TITULAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia

JULGAMENTO DE RECURSO
INTRODUÇÃO
Trata-se de pedido de RECURSO ADMINISTRATIVO impetrado no âmbito do Pregão Eletrônico 019/2022,

Locação de veículo tipo caminhonete pick up
4x4, para manutenção das atividades de viação, obras e transportes, vinculada à
Secretaria Municipal de Governo, Administração e planejamento, sem motorista,
abastecimento sob responsabilidade da contratante e manutenção sob
responsabilidade da contratada.
processo Administrativo 164/2022, visando a

A seguir será feita a análise desse requerimento.

II - OBJETO
2.

Pedido de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa RE9 EMPREENDIMENTOS E

COMÉRCIO EIRELI,

no âmbito do Pregão Eletrônico 019/2022. A requerente solicita INABILITAÇÃO da

empresa ECO MASTER OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA por apresentar CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONCORDATA E FALÊNCIA vencida.

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:


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

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

do pregoeiro deve ser admitido.

III – DO RECURSO APRESENTADO
7.

A recorrente apresentou pedido de recurso contra a decisão que a considerou CLASSIFICADA a

empresa “ECO MASTER”. Alega resumidamente que:

8.

“A

empresa ECO MASTER OBRAS DE URBANIZAÇÃO LTDA, trouxe à baila a certidão de

concordata e falência para análise, no entanto com data de emissão no dia 12 de agosto de 2022 e a sua
validade para 30 dias”.

9.

Pede ao fim, a INABILITAÇÃO DA EMPRESA “ECO MASTER” fundamentando seu pedido no princípio

da vinculação ao instrumento convocatório.

10.

IV – DA ANÁLISE

11. O item 9.10.1 traz a exigência de apresentação da Certidão Negativa de Falência expedida pelo
distribuidor da sede da Pessoa Jurídica.
12. O referido documento faz parte do rol de itens constantes para a verificação da qualificação
econômico-financeira dos licitantes.
13. Através da análise de peça recursal apresentada pela recorrente, não restou dúvidas quanto a
motivação para o pedido de inabilitação apresentado contra a empresa “ECO MASTER”.
14. De fato, a Certidão de Concordata e Falência, fora emitida no dia 12 de agosto de 2022, contudo a
sessão de abertura do certame, ocorreu dia 21 de setembro de 2022.
15. Presente na referida certidão, há a nota explicativa que determina o prazo de validade de até 30
dias após a data de emissão.
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16. Desta forma, a Certidão Negativa de Concordata e Falência encontrava-se vencida quando da
abertura do Certame.
17.

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.
18.

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
19.

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
20.

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.

21.

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.
22.

Portanto, o questionamento levantado pela empresa RE9 EMPREENDIMENTOS E

COMÉRCIO EIRELI, LHE ACUDE RAZÃO.

V – CONCLUSÃO
23.

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

ELETRÔNICO 009/2022, impetrado pela empresa RE9 EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EIRELI,
deve ser acolhido por atender aos quesitos mínimos legalmente estabelecidos (Lei n. 9.784/1999 e Lei n.
8.666/1993).
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24.

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

pontos questionados pela requerente.
25.

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

RE9 EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EIRELI,

no âmbito do Pregão Eletrônico 019/2022,

DEFERINDO INTEGRALMENTE provimento no mérito.
26.

Rever, portanto, a decisão que classificou a proposta comercial da empresa “ECO MASTER”, para

nos termos do Decreto 10.024/19, art. 43, parágrafo 4º., convocar o licitante com a melhor proposta
subsequente na ordem de classificação.
Una, 05 de outubro de 2022

CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro
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