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Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

DECRETO Nº 0780/20 de Junho de 2020

Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa-QDD
do Poder Executivo relativo ao exercício de 2020.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE Mata de São João, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento
no que dispõe a Lei Municipal nº 750, de 09 de Julho de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado, na forma do Anexo Único deste Decreto, o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Prefeito, 17 de Junho de 2020.

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Gestor - Otavio Marcelo Matos De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass de Comunicação
Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140 - Centro Administrativo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IOLDESDMEZPMF665RQCBWW
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Mata de São João

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Decreto N.º 000780/20
ANEXO ÚNICO
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA-QDD
Órgão / Unidade
Natureza Despesa
Classificação Funcional Programática / Ação
Grupo/
Detalhamento
Código
Denominação
Modalidade
Elemento
Fonte Recurso
07.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.07
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.003.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90
36
.01.0000 (0000).
.01.0000 (0000).
3.3.90
39
Total do Grupo:
TOTAL GERAL

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IOLDESDMEZPMF665RQCBWW
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Alteração
(Em R$)
Reforço
Anulação
88,78
88,78
88,78
88,78
88,78
88,78
0,00
88,78
88,78
0,00
88,78
88,78
88,78

88,78
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Mata de São João
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

DECRETO Nº 0781/20 de Junho de 2020

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação
no Orçamento Programa 2020.
O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei
Municipal nº 000765/19 de 1 de NOVEMBRO de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
09.16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
(430) 3.3.90.93.00.00.00.00.1.016-09.2.0024 - Indenizações e Restituições

2,32

Total da Unidade:

2,32

Total Suplementação:

2,32

Página: 1/2
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da
anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do
excesso de arrecadação.
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
09.16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
(291) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.016-09.2.0024 - Equipamentos e Material Permanente

2,32

Total da Unidade:

2,32

Total Anulação:

2,32

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.
Gabinete do(a) Prefeito(a), 17 de Junho de 2020.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:
Fonte: 9.2.24
Total:

Adição

Redução

2,32

2,32

2,32

2,32

Página: 2/2
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DECRETO Nº 791/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. JODEILSON MAFRA MARTINS, para o cargo de
COORDENADOR PEDAGÓGICO, SÍMBOLO CP, constante da Lei Municipal
Nº 636/2017 atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 18 de JUNHO de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº 792/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. GEISIANE SOUZA DOS SANTOS, para o cargo
de COORDENADORA PEDAGÓGICO, SÍMBOLO CP, constante da Lei
Municipal Nº 636/2017 atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 18 de JUNHO de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº 793/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. JESANA BOA MORTE DOS SANTOS, para o
cargo de ASSISTENTE DE DIREÇÃO, SÍMBOLO AD, constante da Lei
Municipal Nº 706/2018, atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 01 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 18 de JUNHO de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº 794/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. THAIS SILVA FIUZA, para o cargo de
ASSISTENTE DE DIREÇÃO, SÍMBOLO AD, constante da Lei Municipal Nº
706/2018, atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 18 de JUNHO de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº 795/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. MAIARA SILVA DOS SANTOS, para o cargo
VICE - DIRETORA ESCOLAR, SÍMBOLO VUE, constante da Lei Municipal Nº
711/2018, atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 01 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 18 de JUNHO de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Portarias
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Mata de São João

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 125 /2020
O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, representado pelo Prefeito, no uso de suas atribuições,
com base no Art. 65, § 8° da Lei Federal nº. 8.666/93 e na Lei Municipal nº. 4.484/92 resolve expedir
a presente APOSTILA a Ata de Registro de Preços PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020 firmado em
08/06/2020 com a empresa AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA cujo objeto é
aquisição de Medicamentos Comprimidos para atender as necessidades para atender as
necessidades da Atenção Básica, Assistência Farmacêutica e Media Complexidade (PA de Praia do
Forte e Hospital Municipal ) de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública
Municipal, a serem custeados com Recurso Vinculado, Portaria nº 155/2013 do Ministério da Saúde,
e Recursos Próprios, de acordo com a Lei Orçamentária nº 765/2019, passando a correspondente
despesa a correr conforme demonstrado a seguir:
U. O.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

10

302

PROGRAMA

005

PROJ/ATIV

DISCRIMINAÇÃO

2019

Gestão das Ações de Média
e Alta Complexidade

NATUREZA
DA DESPESA

FONTE

02

33.90.30.04

06.00 - SESAU
06.06 –
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

10

301

2020

Gestão das Ações de
Atenção Básica

2023

Gestão das Ações de
Assistência Farmacêutica

005

10

303

005

02
14

33.90.32.01

Mata de São João, 18 de Junho de 2020.

Tatiane Rebouças da Cruz Machado

Secretária de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 126 /2020
O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, representado pelo Prefeito, no uso de suas atribuições,
com base no Art. 65, § 8° da Lei Federal nº. 8.666/93 e na Lei Municipal nº. 4.484/92 resolve expedir
a presente APOSTILA a Ata de Registro de Preços PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020 firmado em
08/06/2020 com a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME cujo objeto é aquisição de
Medicamentos Comprimidos para atender as necessidades para atender as necessidades da
Atenção Básica, Assistência Farmacêutica e Media Complexidade (PA de Praia do Forte e Hospital
Municipal ) de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal, a
serem custeados com Recurso Vinculado, Portaria nº 155/2013 do Ministério da Saúde, e Recursos
Próprios, de acordo com a Lei Orçamentária nº 765/2019, passando a correspondente despesa a
correr conforme demonstrado a seguir:
U. O.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

10

302

PROGRAMA

005

PROJ/ATIV

DISCRIMINAÇÃO

2019

Gestão das Ações de Média
e Alta Complexidade

NATUREZA
DA DESPESA

FONTE

02

33.90.30.04

06.00 - SESAU
06.06 –
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

10

301

2020

Gestão das Ações de
Atenção Básica

2023

Gestão das Ações de
Assistência Farmacêutica

005

10

303

005

02
14

33.90.32.01

Mata de São João, 18 de Junho de 2020.

Tatiane Rebouças da Cruz Machado

Secretária de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL
ATA DA II REUNIÃO PRIVADA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 22/2020

DATA DE ABERTURA 18/06/2020
TIPO: Menor Preço

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para execução da construção de uma sala de apoio
anexa ao Centro de Convenções de Praia do Forte, Litoral do município de Mata de São João/BA.

COMISSÃO:
Marceli Patrícia Pereira Rocha

Presidente ______________________________

Lourenço Batista dos Santos

Membro

________________________________

Vivian Germano Moura

Membro

_______________________________

SUPLENTES:
Karynne França Dórea

________________________________

Célia Bahia dos Santos

________________________________

Rita Verônica Teixeira dos Santos

_________________________________

Às quatorze horas do dia dezoito de junho de dois mil e vinte, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da Prefeitura do
Município, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez, s/n Centro, nesta Cidade, reuniu-se, em Sessão Privada, a Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João, designada pela Portaria nº. 063/2019 e
doravante denominada COMPEL para proceder a continuidade da licitação na modalidade de Tomada de Preços nº.
22/2020. Declarada aberta a Sessão, com o fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios, a Presidente da
COMPEL registra o recebimento da análise dos documentos de habilitação da empresa LIC COMÉRCIO DE
MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME. Quanto a qualificação técnica foi recebida a Comunicação
Interna nº. 470/2020 assinada pelo Sr. Fernando Cesar Alves de Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e
Julgamento, onde está exposto, em síntese, que a empresa atende o quanto requerido em Edital. Quanto à qualificação
econômico-financeira, foi recebido o Parecer Contábil nº. 065/2020 assinado pela Sra. Michele Carvalho Rodrigues,
onde está exposto que: “A COMPEL, no uso de suas atribuições, solicitou à Diretoria Orçamentária, Financeira e de
Contabilidade, através da CI nº 290/2020, a assessoria técnica para analisar as documentações apresentadas pela
licitante abaixo discriminada, referente à Qualificação Econômico-Financeira da empresa, participante da Tomada de
Preços nº 22/2020:
•

LIC COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÕES LTDA;

2. SINOPSE QUANTO A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO-FINANCEIRA
Itens 9.10.3 (subitens 9.10.3.2, 9.10.3.2.1, 9.10.3.3 e 9.10.3.4) e 9.10.4
A empresa participante do certame licitatório apresentou a documentação abaixo:
Î O Balanço Patrimonial (vide informações);
Com base no documento apresentado e na análise dos índices realizados por este setor, conclui-se que não foi possível
avaliar a situação econômica financeira da empresa, uma vez que, a mesma apresentou o balanço patrimonial sem os
termos de abertura e encerramento e não apresenta os demonstrativos (DRE, DMPL, etc.). Ressalto ainda que o
balanço patrimonial não consta a identificação do exercício ao qual o mesmo foi elaborado.

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br
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De acordo com o art. 31, inciso I da Lei n°8.666/93, balanço na forma da lei será apresentado da seguinte maneira:
• Indicação do número das paginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de
Abertura e Termo de Encerramento do mesmo, fundamentado no §2° do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art.
1.180, Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76; NBC T2.1.4 (Res. CFC 563/83); NBC T 3.1.1 (Res. CFC 686/90);
• Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE fundamentado no
§2° do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4° do art. 177 da lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 (Resolução CFC 563/83);
• Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta Comercial},
fundamentado no art. 1.181, Lei 10.406/02; Resolução CFC N°563/83; §2° do art. 1.184 da Lei 10.406/02;
• Demonstrar escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular, fundamentado na NBC T 2.1.5 (Resolução CFC
563/83); art 1.179. Lei 10.406/02; art. 177 da Lei n° 6.404/76;
• Boa Situação Financeira fundamentado no art. 7.1, inciso V da IN/MARE 05/95;
• Aposição da etiqueta DHP do Contador no BP fundamentado na Resolução CFC 871/00, art.1º, §único; art.
177 da Lei n° 6.404/76. Este documento foi substituído pela Certidão de Regularidade Profissional do
Contador.
Friso também que o referido documento não foi devidamente registrado na Junta Comercial e/ou escriturado na
modalidade de sped contabil.
Também ressalto que não foram apensadas as notas explicativas e a Certidão de Regularidade Profissional do
Contador, descumprindo os itens 9.10.3.2.1 e 9.10.4.
Conforme exposto nas Leis n° 6.404/76, 11.638/07, 11.741/09, dentre outras e as Resoluções CFC n°1.185 e
1.255/2009, sendo esta ultima que aprova a NBC TO 1000, diz que diz:
“§4º - As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações
contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício."
§5º - Menciona, sem esgotar o assunto, as bases gerais e as normas a serem inclusas nas demonstrações financeiras,
as quais deverão:
I — apresentar informações sobre a base de preparação das demonstracões financeiras e das práticas contábeis
especificas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos;
II — divulgar as informações exigidas pelas praticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em
nenhuma outra parte das demonstrações financeiras:
III — fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas
necessárias para uma apresentação adequada; e
IV — indicar:
a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de
depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender
a perdas prováveis na realização de elementos do ativo;
b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes;
c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações;
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades
eventuais ou contingentes;
e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;
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f) o número, espécies e classes das ações do capital social;
g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercido;
h) os ajustes de exercícios anteriores. e
i) "os eventos subseqüentes à data de encerramento do exercido que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante
sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia".
Item 9.10.4
No que tange aos cálculos dos índices, saliento que a empresa não apresentou o referido documento. Porem friso que
esta Diretoria efetuou o referido cálculo onde não foi possível se conhecer a formação do patrimônio que é fundamental,
para que se possa avaliar a sua situação econômico-financeira.
Por não existir Passivo Circulante, o ativo circulante está totalmente disponível, estando descomprometido para
qualquer uso que a empresa queira dele fazer. Sendo assim, se considerarmos o passivo "zero" fica comprovado que,
na ausência de obrigações, os ativos possuem disponibilidade infinita, limitada ao montante do seu ativo.”
Quanto à habilitação jurídica e regularidade fiscal foi visto que a empresa LIC COMÉRCIO DE MATERIAIS
HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME não apresentou o documento solicitado no item 9.10.5, qual seja,
garantia de participação prevista na Lei Federal nº. 8.666/93. Sendo assim, por não atender às exigências editalícias
quanto a qualificação econômico-financeira acima transcrita e habilitação jurídica e regularidade fiscal em sua
totalidade, a empresa LIC COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME é considerada
inabilitada e a licitação fracassada. Nada mais havendo, a Sra. Presidente declarou encerrada a Sessão e solicitou que
fosse confeccionada a presente Ata, a qual depois de lida foi assinada por todos os presentes. Mata de São João, 18 de
junho de 2020.
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Ao Sr. Licitante: LIC COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME.
Ref.: Tomada de Preços º. 22/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para
execução da construção de uma sala de apoio anexa ao Centro de Convenções de Praia do Forte, Litoral
do município de Mata de São João/BA.

A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Tomada de Preços Nº. 22/2020, na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa que em conformidade com o
registrado na Ata da Sessão Privada, realizada em 18/06/2020 e acostada aos autos do Processo
Administrativo Nº. 3589/2020, por não atender às exigências editalícias a empresa LIC COMÉRCIO DE
MATERIAIS HIDRÁULICOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME foi considerada inabilitada no certame a
licitação fracassada.
Fica concedido o prazo recursal.

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 18 de junho de 2020.

Marceli Rocha.
Presidente da COMPEL
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PARECER N°. 01/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO EM LICITAÇÃO:
TOMADA DE PREÇOS N°. 21/2020
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representada pela Presidente da
Comissão de Licitações, através da Sra. Marceli Patrícia Pereira Rocha, com base na Lei 8.666/1993 de 21 de
junho de 1993 e Lei 10.520/02 de 17 de julho de 2002, vem apresentar seus fundamentos em referência ao
RECURSO interposto tempestivamente, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP conforme o exposto abaixo:
I

– DO OBJETO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°. 21/2020,
OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para Construção da quarta etapa do Cemitério
municipal, dividida em quadra A e C, localizado na rua Aristides Maltez, no bairro do Caboré, no município de
Mata de São João/BA

II –DOS FATOS
A Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°. 21/2020, Processo Administrativo nº. 7022/2020, cujo objeto é
a Contratação de empresa especializada de engenharia para Construção da quarta etapa do Cemitério municipal,
dividida em quadra A e C, localizado na rua Aristides Maltez, no bairro do Caboré, no município de Mata de São
João/BA, teve sua Sessão de Abertura iniciada no dia 27 de maio de 2020, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede
da Prefeitura do Município, em Sessão Pública, onde ali foram registrados os preços ofertados pelas licitantes
presentes.
As oito horas e trinta do dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da
Prefeitura do Município, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez, n° 140, Centro, nesta Cidade, reuniu-se, em Sessão
Publica, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João, designada pela Portaria
n° 063/2019 e doravante denominada COMPEL para proceder a abertura da licitação na modalidade de TOMADA DE
PREQOS N° 21/2020.
Declarada aberta a Sessão, a Presidente Suplente registra a presença das seguintes empresas: MAKITORRE
SERVIQOS PARA CONSTRUÇAO LTDA EPP representada pelo Sr. Feliciano Martins Lima Junior; DIRECIONAL
CONSTRUTORA LTDA ME representada pelo Sr. Jonas Leão da Silva; SANTA FE EINGENHARIA EIRELI EPP
representada pelo Sr. Eduardo Henrique Azevedo de Jesus; LIGA ENGENHARIA LTDA representada pelo Sr.
Jackson Santana de Queiroz; BA EDIFICAÇOES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO LTDA EPP representada pela
Sra. Maria Luisa Santos de Jesus Pereira, registre-se que foi entregue o documento solicitado no item 10.4.1.1, qual
seja, Carta de Credenciamento, sem reconhecimento de firma de quern o emitiu, tendo em vista o fechamento dos
cartórios que detem poder para tanto em decorrência das ag5es de combate ao covid-19, novo corona virus. Porem
foi possível identificar que o documento foi de fato emitido pelo Sr. Bruno Moraes Amorim tendo em vista sua
assinatura no contrato social apresentado bem como pelo documento de identificação com foto; CNM
CONSTRUTORA EIRELI EPP representada pelo Sr. Tamires Cruz Silva Cerqueira; PEDRA CONSTRUTORA LTDA
EPP representada pelo Sr. Antonio Carlos Benevides Simoes Neto; JAUA CONSTRUÇOES EIRELI EPP
representada pelo Sr. Ivan Paraguagu Serravale; MP2 CONSTRUÇOES EIRELI ME representada pelo Sr. Victor
Hugo Andrade Soares; COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA representada pela Sra. Ana Carla da Cruz Costa;
MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI ME representada pelo Sr. Antonio Carlos Almeida de Jesu.
Declarada aberta à Sessão, a Presidente da COMPEL constatou a presença de algumas empresas, vejam-se o os
valores apresentados pelas mesmas:
EMPRESA

VALOR

DIRECIONAL CONSTRUTORA LTDA ME / R$ 1.573.839,50
SANTA FE EINGENHARIA EIRELI EPP / R$ 1.634.360,58
JAUA CONSTRUÇOES EIRELI EPP / R$ 1.673.329,20
BA EDIFICAÇOES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO LTDA EPP / R$ 1.688.722,07
CNM CONSTRUTORA EIRELI EPP / R$ 1.693.819,01
JRS CONSTRUTORA EIRELI ME / R$ 1.825.071,93
PEDRA CONSTRUTORA LTDA EPP / R$ 1.828.071,93
MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI ME / R$ 1.879.483,88
MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇAO LTDA EPP / R$ 2.043.154,73
MP2 CONSTRUÇOES EIRELI ME / R$ 2.043.205,96
COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA / R$ 2.217.258,08
LIGA ENGENHARIA LTDA / R$ 2.506.475,89
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A sessão foi então suspensa para que a documentação de proposta de preços seja analisada pela COMPEL e
Assessoria Técnica competente.
III –DO RECURSO

REF.: Recurso Administrativo interposto pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÔES ElRELI EPP por meio eletrônico
em 02 de junho de 2020, na seguinte forma:
JAUÁ CONSTRUÇÔES ElRELI EPP, já devidamente qualificado nos autos do processo licitatório em epigrafe, vem,
por meio de seu representante legal ao final firmado, com fulcro no artigo 109, I alínea "b", da Lei 866611993, interpor
o presente RECURSO ADMINISTRATIVO em face de ato da Comissão Permanente de Licitações do Município de
Moto de São João, publicado no DOM que circulou no dia 01-06.2020, que julgou classificados, entre outras
empresas, DIRECIONAL CONSTRUTORA LIDA ME e SANTA FÉ ENGENHARIA BREU EPP.
Abertos os envelopes com as propostas comerciais a Douta Comissão de Licitação julgou classificadas as empresas:
DIRECIONAL CONSTRUTORA LTDA ME. SANTA FÉ ENGENHARIA BREU EPP JALIA CONSTRUÇÕES -CREU
EPP, BA EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CNM CONSTRUTORA EIRELI EPP, JRS
CONSTRUTOA EIRELI ME. PEDRA CONSTRUTORA LIDA EPP, MARCELO VICENTE DA SILVA HRELI ME
MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LIDA EPP, MP2 CONSTRUÇÕES EIREU ME, COSTA
EMPREENDIMENTOS LTDA e LIGA ENGENHARIA ITDA por atenderem ao quanto requerido em edital.
Ocorre que as referidas propostas de DIRECIONAL CONSTRUTORA LIDA ME e SANTA FÉ ENGENHARIA BREU
EPP., não atendem a um requisito mínimo e indispensável para a licitação em comento, qual seja: preço exequível.
[...]
Especialmente sobre a fase de classificação, o estatuto das licitações e contratos administrativos é muito claro ao
consignar que o exame das propostas será realizado segundo diretrizes consagradas no ato convocatório e os preços
correntes de mercado. Nesse sentido, merecem destaque os artigos 43, IV e V, 44, §3°, 48, II, todas da Lei n°
8666/1993, abaixo, respectivamente, transcritas, in verbis:
A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: IV - verificação da
conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso com os preços correntes no mercado
ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os Quais
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis. V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação
constantes do edital;
No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite,
os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. § 3. Não se admitirá proposta que
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
[...]
III. DO PEDIDO
Tendo em vista todo o exposto, a ora Recorrente requer: I. Seja Recebido o presente recurso, haja vista estar dentro
do prazo; II. Notificar as empresas indicadas, quais sejam: DIRECIONAL CONSTRUTORA LIDA ME e SANTA FÉ
ENGENHARIA BREU EPP, para que apresentem a planilha com a composição dos preços unitários ofertados, a fim
de que, esta Administração, bem como os demais participantes do certame, comprovem a real adequação ao
documento editalício sob pena de, não o fazendo, venham a ser desclassificadas.
IV- DA FUNDAMENTAÇÃO AO RECURSO
Trata-se de análise de Recurso Administrativo interposto pela empresa devidamente qualificada acima
Inicialmente cabe aqui esclarecer que todo o procedimento licitatório foi conduzido com lisura e em obediência aos
preceitos legais, observando de forma precípua os Princípios Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade, da
Moralidade, da Igualdade, da Publicidade e da Probidade Administrativa, vez que o respeito às vertentes
constitucionais elencadas nos Princípios relacionados, condiciona esta Administração a ater-se às determinações
constantes na letra da lei.
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Após conhecer as razões expostas na peça recursal apresentada, a Presidente da Comissão de Licitações
entende que
A Recorrente afirma que houve equivoco no julgamento de classificação das propostas das empresas DIRECIONAL
CONSTRUTORA LIDA ME e SANTA FÉ ENGENHARIA BREU EPP, proferindo decisão em desacordo com o
ordenamento jurídico, o que, não prospera que será demonstrado a seguir:
Não haverá de prosperar os fatos alegados no recurso manejado pela empresa RECORRENTE contra a classificação
das propostas financeiras das empresas DIRECIONAL CONSTRUTORA LIDA ME e SANTA FÉ ENGENHARIA
BREU EPP na Tomada de Preços em epígrafe, de modo que a decisão deve ser mantida.
Com efeito, as ofertas declaradas classificadas para o certame em tela atendem integralmente a todas as exigências
do edital e da Lei nº 8.666/93, além de apresentarem-se como as mais vantajosas para a entidade contratante, em
face do critério de “menor preço”.
As referidas propostas são perfeitamente exequíveis, segundo os critérios fixados no § 3º do art. 44 da Lei nº
8.666/93, não se podendo olvidar que o ato-regra da licitação previu em seu critério de julgamento Menor Preço
Global, logo, o contrato será executado sob o regime de empreitada por preço global.
Esse regime de contratação veda a decomposição do preço em parcelas, de modo que à Administração contratante
descabe julgar as propostas levando em consideração apenas um ou outro item de sua composição de custo.
De fato, a empreitada por preço global é a forma de se contratar a execução de uma obra ou serviço por preço certo e
total; é dizer, tem o seu valor certo predeterminado no contrato, insuscetível de ser discriminado segundo frações da
obra ou serviço por executar.
1

No particular, Hely Lopes Meirelles professa que
"empreitada por preço global é aquela em que a Administração ajusta a
remuneração do empreiteiro para a obra ou serviço concluído na sua
totalidade. O pagamento, entretanto, pode efetuar-se parceladamente
nas datas ou etapas indicadas no contrato. É usual nesta modalidade de
empreitada pedir-se no edital a especificação dos preços unitários, tendo
em vista a obrigação do empreiteiro em aceitar os acréscimos e
supressões legais da obra pública ou serviço aos preços originariamente
ofertados, além de possibilitar a aferição da denominada 'composição de
preços', mas essa especificação não desfigura nem descaracteriza a
empreitada por preço global, desde que as propostas sejam julgadas e o
contrato seja firmado pelo preço final ofertado, embora reajustável. “
Nesta modalidade de empreitada o julgamento das propostas se faz pela
comparação dos preços finais de cada uma, independentemente dos
preços unitários que os compõem”.
2

Prestigiando esse entendimento, a consultoria jurídica do informativo ILC assim já se manifestou em judicioso
parecer:
“em certame licitatório em que o critério de julgamento seja o menor
preço global, conforme se depreende da literalidade da expressão, levarse-á em consideração, no que tange ao preço, o valor total.
Dessa forma, ainda que os licitantes apresentem planilhas de custo em
que os insumos formadores do preço final estejam consignados
unitariamente, com os respectivos valores, somente será considerado
para fins de julgamento o preço global”. 3 in Licitação e Contrato
Administrativo, SP: RT, 1997, 10ª ed, p. 267. 4 in Informativo de Licitação
e Contrato, Ed. Zenite, Seção Perguntas e Respostas, Setembro/99.
3

Ademais, e como anota Marçal Justen Filho ·, para justificar a desclassificação da proposta,
"não basta que o preço seja inferior à estimativa de
Administração não pode ser proibida de realizar um
perfeitamente possível que a evolução tecnológica e o
empresarial possibilitem reduções de custo não
Administração".

1
2
3

custos. Afinal, a
bom negócio. É
desenvolvimento
previstas pela

in Licitação e Contrato Administrativo, SP: RT, 1997, 10ª ed, p. 267
n Informativo de Licitação e Contrato, Ed. Zenite, Seção Perguntas e Respostas, Setembro/99
in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, SP: Aide, 2a ed., 1997, p. 265.
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Salienta-se ainda que as licitantes têm perfeito domínio dos custos e dos preços que podem ofertar,
descabendo à Administração qualquer constrangimento no sentido de lhes impor preços mínimos ou faixas de
variação de preços por expressa vedação do art. 40, inciso X da Lei no 8.666/93.
Não cabe à Administração a tarefa de fiscalização da lucratividade/prejuízo da empresa privada.
Veja-se ainda o quanto disposto no Art. 3º, da Lei nº 8.666/93:
“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. “

Neste sentido, salienta-se ainda que a economia nas compras públicas consiste em reduzir ao mínimo possível o
custo dos recursos utilizados para desempenhar uma atividade a um nível de qualidade apropriado sem, contudo,
restringir a liberdade empresarial da licitante que participa do certame, para que possa mensurar seus custos e
pontos de lucro.
Para Marçal Justen Filho "a economicidade impõe adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de
vista da gestão dos recursos públicos. (...) envolve o enfoque custo-benefício."
Há que se ponderar que não é todo e qualquer baixo preço em licitação que gera a necessidade da desclassificação
da proposta comercial, mas sim e tão somente aquele que acarreta dano efetivo ao erário.
Neste sentido, por mais que haja um preço unitário inferior em um ou mais itens da planilha da empresa, se o preço
global após o certame licitatório estiver dentro do preço estimado pela Administração óbvio é a ausência de dano ao
erário como, pelo contrário, a existência de economia no preço do contrato quando analisado no geral.
A Corte de Contas da União já proferiu decisão de anulação de ato de desclassificação sob alegação de
inexequibilidade de preços, veja-se:
’’Representação de empresa participante de pregão eletrônico conduzido
pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), destinado à contratação
de serviços terceirizados e continuados de limpeza, asseio e
conservação, apontara a desclassificação indevida da proposta da
representante, sob alegação de inexequibilidade de preços,
fundamentada “apenas na informação de que a sua margem de lucro
seria de 0,1%”. Realizadas as oitivas regimentais após a suspensão
cautelar do certame, o relator, alinhado à unidade técnica, rejeitou as
justificativas apresentadas, destacando a Súmula-TCU 262 segundo a
qual “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei nº
8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços,
devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta”. Mencionou ainda outras deliberações do
Tribunal no sentido de que “a desclassificação de proposta por
inexequibilidade deve ser objetivamente demonstrada, a partir de critérios
previamente publicados” (grifos do relator). Sobre a questão da margem
de lucro, o relator relembrou o Acórdão 325/2007-Plenário que, no seu
entendimento, poderia ser aplicado para a contratação de serviços
continuados: “Dependendo da escolha da estratégia comercial, a
empresa pode ser bem agressiva na proposta de preços, relegando a
segundo plano o retorno do investimento considerado para o contrato …
As motivações para perseguir o sucesso em uma licitação em detrimento
da remuneração possível pela execução da obra variam: a empresa pode
estar interessada na obra específica por sinergia com suas atuais
atividades; pode haver interesse em quebrar barreiras impostas pelos
concorrentes no mercado …; pode haver interesse em incrementar o
portfolio de execução de obras da empresa; pode haver interesse na
formação de um novo fluxo de caixa advindo do contrato … Esses
exemplos podem traduzir ganhos indiretos atuais para empresa ou
mesmo ganho futuro, na ótica de longo prazo para o mercado. Assim, é
possível que empresas atuem com margem de lucro mínima em
propostas para concorrer nas contratações …, desde que bem estimados
os custos diretos e indiretos.”. Por fim, destacou o relator, “não há norma
que fixe ou limite o percentual de lucro das empresas”, de forma que
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“atuar sem margem de lucro ou com margem mínima não encontra
vedação legal, depende da estratégia comercial da empresa e não
conduz, necessariamente, à inexecução da proposta”. O Tribunal,
seguindo o voto da relatoria, considerou procedente a Representação e
fixou prazo para a anulação do ato de desclassificação da proposta da
representante. Acórdão 3092/2014-Plenário, TC 020.363/2014-1,
relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014.’

Observa-se que os valores ofertados dependem da estratégia comercial da empresa e não conduz,
necessariamente, à inexecução da proposta.
Nesse sentido é de suma importância colacionar julgados dos Tribunais abaixo indicados:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO
GLOBAL.
1. O art. 44, § 3º, da Lei 8.666/93 veda apenas a apresentação de
proposta que apresente preços global ou unitários irrisórios, não servindo
de fundamento à desclassificação de proposta que, a despeito de ter
cotado o adicional noturno em valor superior aos 40% estipulados na
Convenção Coletiva de Trabalho, apresentou preço global mais
vantajoso para a Administração. 2. Agravo de instrumento ao qual se
nega provimento.”
(TRF, 1ª Região – 6ª Turma -AI n° 200301000093112 - ReI. Des. MARIA
ISABEL GALLOTI – julg. em 04.10.2004).”

“(TRF-2 - AG: 201002010020987, Relator: Desembargador Federal
CASTRO AGUIAR, Data de Julgamento: 28/07/2010, QUINTA TURMA
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 06/08/2010)
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, contra decisão do MM.
Juiz Federal Alfredo de Almeida Lopes, que, nos autos de ação
ordinária proposta por ATPENG Engenharia e Empreendimentos S.A,
concedeu medida cautelar, objetivando a suspensão de certame
relativo ao Edital de Concorrência nº O6/2009, da UFRRJ.
Aduz a autora ATPENG que, após ter sido declarada vencedora
na Concorrência nº O6/2009, a Universidade Federal Rural solicitou a
apresentação da composição dos preços unitários apresentados na
planilha de "serviços gerais", referente a vários itens, e, posteriormente,
comunicou à autora a sua desclassificação do certame.
Como causa de pedir, sustentou a empresa que foi inicialmente
declarada vencedora, por ter apresentado proposta de menor preço global,
em comparação com as demais concorrentes, não tendo o edital fixado
limites mínimos e máximos para os preços unitários.
O Magistrado concedeu medida cautelar, para o fim de
suspender o certame, até a decisão final da lide.
Sustenta a Universidade Rural que a autora foi desclassificada
no processo licitatório, por ter sido detectado pela área técnica da autarquia
que a autora teria praticado o chamado "jogo de planilhas", porquanto,
apesar de a autora ter apresentado proposta de menor preço global, não
apresentou, de fato, a melhor proposta.
Alega a Universidade que a proposta da autora apresenta itens
com preços unitários incompatíveis com os preços praticados pelo mercado
e pelas tabelas referenciais usualmente utilizadas no âmbito das entidades
da Administração Pública, conforme demonstrado em planilha orçamentária
contida nos autos do processo administrativo. Observa que a empresa não
teria apresentado suas composições de preços unitários, mas tão somente
os preços materiais e de mão-de-obra dos serviços. Faz ver que a análise
tão somente do valor do "preço global" não é capaz de demonstrar a
existência ou não do "jogo de planilhas". Este só pode ser identificado pela
análise minuciosa dos preços dos itens da planilha orçamentária. Isto
porque o chamado "jogo de planilhas" é caracterizado pela majoração
desproporcional de alguns itens e pela cotação de outros itens com preços
muito abaixo do valor de marcado, de forma que, ao final, o preço global se
apresente com o menor valor.
Alega ainda a Universidade que a conduta dos seus agentes
pautou-se na obediência aos princípios da legalidade, moralidade,
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finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa,
contraditório, interesse público, impessoalidade, eficiência e vinculação ao
instrumento convocatório.
O parecer do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento
do agravo, para que seja suspenso o processo de licitação até o
julgamento da ação na origem.
É o relatório.
VOTO
[...]
A questão envolve concorrência pública, tendo-se como critério
de escolha o menor preço para a execução da empreitada sob o regime de
preço global, consoante os termos do edital, segundo o qual será
vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as
especificações nele estabelecidas e ofertar o menor preço global.
Ora, a proposta da autora apresentou o menor preço global
dentre os participantes habilitados. Por sua vez, a autora foi declarada
vencedora, exatamente por apresentar a proposta de menor valor global.
Isto não obstante, posteriormente, a empresa vencedora foi
surpreendida com a comunicação de sua desclassificação, sob a
justificativa de que a proposta de menor valor, ofertada pela autora,
apresenta itens com preços unitários incompatíveis com os preços
praticados pelo mercado e pelas tabelas referenciais usualmente utilizadas
no âmbito das entidades da Administração Pública.
Na mesma ocasião em que foi desclassificada, foi convocada a
segunda colocada, que apresentou proposta em valor superior em cerca de
R$170.000,00 a mais do que o preço global proposto pela autora.
Eis a razão pela qual tinha a autora fundado receio de que
houvesse adjudicação em prol da segunda colocada e de que fosse com
ela firmado o respectivo contrato administrativo, razão por que requereu a
concessão de antecipação de tutela.
Por outro prisma, sustenta a autora que sua desclassificação
violou, a um só tempo, uma série de preceitos resguardados pela Lei
8.666/93, pois: (I) ignorou a preclusão da fase de classificação das
propostas; (II) desrespeitou o princípio de vinculação ao edital, ao
desclassificar a autora por fundamentos absolutamente estranhos às
disposições contidas no instrumento convocatório; (III) deixou de levar em
conta que o menor preço global oferecido pela demandante deveria se
sobrepor a uns poucos preços unitários supostamente incompatíveis com
os praticados pelo mercado; (IV) violou os princípios da supremacia do
interesse público, da economicidade e da eficiência, ao desqualificar a
autora que possuía a proposta que traria o menor custo à Administração; e
(V) apegou-se a um formalismo excessivo.
Veja-se a fundamentação da decisão ora atacada, da lavra do
eminente Juiz Alfredo Lopes:
“Pela leitura das razões que fundamentaram a desclassificação
da proposta da autora, observa-se que reportam-se a uma suposta infração
ao item 12.7, alínea "c", do edital, que determina a desclassificação das
propostas que "apresentem preços globais ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, de acordo com § 3° do art. 44, ou
manifestamente inexeqüíveis, ou seja, não satisfaçam as condições
previstas no art. 48, §§ 1° e 2° da Lei 8666/93, com as alterações
empreendidas pela Lei 9648/98."
No caso, não foram detectados preços globais ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero. Ao contrário, o parecer da Divisão de
Obras apontou a existência de preços que estariam demasiadamente
inflados, mas não indicou nenhum preço simbólico, irrisório ou de valor
zero. Apenas o parecer do órgão de assessoria jurídica concluiu que, se
alguns preços tinham sido inflados, então outros preços estariam muito
abaixo do valor de mercado.
[...]
EMENTA
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
PREÇOS UNITÁRIOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
I - Preenche os requisitos legais a proposta cujo valor global está
em inteira consonância com o estipulado no edital, ainda que os preços
unitários de alguns dos seus itens sejam incompatíveis com os praticados
pelo mercado ou com registros de preços usualmente utilizáveis.
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II - O art. 44, § 3º, da Lei 8.666/93 veda apresentação de proposta
com preços irrisórios, mas não serve de fundamento, só por isso, para
desclassificar proposta que, tendo apresentado preços unitários
incompatíveis com os praticados, apresenta preço global mais vantajoso
para a administração, muito menos para a escolha de proposta com preço
global mais elevado.
III – Agravo improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as
acima indicadas.
Decide a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal
da Segunda Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo de
instrumento, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2010 (data do julgamento).
DESEMBARGADOR FEDERAL CASTRO AGUIAR
Relator”

Veja-se que o referido Agravo de instrumento fora IMPROVIDO justamente por ter a Universidade Federal Rural
solicitado à apresentação da composição dos preços unitários apresentados na planilha de "serviços gerais",
referente a vários itens, e, posteriormente, comunicando à autora a sua desclassificação do certame.
Assim, não há o que se falar em notificar as empresas indicadas, quais sejam: DIRECIONAL CONSTRUTORA LIDA
ME e SANTA FÉ ENGENHARIA BREU EPP, para que apresentem a planilha com a composição dos preços unitários
ofertados, a fim de que, esta Administração, bem como os demais participantes do certame, comprovem a real
adequação ao documento editalício sob pena de, não o fazendo, venham a ser desclassificadas.
Logo, a partir do momento que uma empresa oferta determinado valor, fica esta obrigada a executar os serviços da
mesma forma, tendo perfeito domínio dos custos e dos preços que pode oferecer, assim como ciência de todas as
suas taxas, impostos, tarifas e obrigações, descabendo à Administração qualquer constrangimento no sentido de lhes
impor preços mínimos.
Caso ocorra qualquer problema no ato da prestação dos serviços as medidas cabíveis devem ser tomadas através de
procedimento especifico.
Salientamos que a Administração irá fiscalizar o andamento da prestação dos serviços através do fiscal do Contrato a
ser firmado sugerido pela Administração, o que poderá ser feito também por qualquer outro interessado, a exemplo
da RECORRENTE.
Marçal Justen Filho[1] assim leciona:
“[...] A questão fundamental não reside no valor da proposta, por mais
ínfimo que o seja – o problema é a impossibilidade de o licitante executar
aquilo que ofertou. A formulação desse juízo envolve uma avaliação da
capacidade patrimonial do licitante. Se ele dispuser de recursos suficientes
e resolver incorrer em prejuízo, essa será uma decisão empresarial
privada. [...] Sob esse ângulo, chega a ser paradoxal a recusa da
Administração em receber proposta excessivamente vantajosa. Aliás,
observe-se que a eliminação de ofertas de valor reduzido pode configurar,
por si só, uma ofensa aos princípios da competição leal. Num sistema
capitalista, os agentes econômicos são livres para formular propostas e, ao
longo da competição pela clientela, promover a redução contínua de seus
preços. Logo, impedir uma prática essencial ao capitalismo caracteriza uma
distorção do processo de competição, em que se pretende impedir a
obtenção de contratação por aquele que formula a proposta de menor
valor”.

Faz-se necessário esclarecer ainda que para os efeitos do disposto no inciso II, art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93,
consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de
engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou
b) valor orçado pela administração.
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Assim, não há o que se falar inexequibilidade das Propostas apresentadas pelas RECORRIDAS, tendo em vista que
as mesmas foram apresentadas dentro do parâmetro estabelecido pela legislação pertinente.
Derradeiramente, entende a Presidente da COMPEL que as propostas apresentadas pelas empresas DIRECIONAL
CONSTRUTORA LIDA ME e SANTA FÉ ENGENHARIA BREU EPP encontram-se compatíveis com o critério de
julgamento estabelecido no Edital, qual seja, “MENOR PREÇO GLOBAL”. Logo, as alegações apresentadas na Peça
Recursal não são suficientes para alterar julgamento dado anteriormente.
V- DO PARECER
Tendo em vista que se consideradas procedentes as razões apresentadas no Recurso interposto tempestivamente
pela RECORRENTE esta Administração estará ferindo o Principio da Isonomia; uma vez que a Administração Pública
deve se ater as circunstancias que envolvem os procedimentos administrativos, considerando o bom senso, bem
como, os princípios da racionalidade, economia processual, razoabilidade, a proporcionalidade e o formalismo
ponderado.
Tendo em vista o Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteia a conduta dos licitantes e
dos agentes públicos, a qual tem que ser lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes e as regras da boa
administração.
Considerando que ao descumprir normas constantes do Edital a Administração Pública se frustra a própria razão de
ser da Licitação e viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a Legalidade, a Moralidade,
a Isonomia.
Diante do exposto, a Presidente da COMPEL do Município à luz do objeto licitado e da conformidade das condições
editalícias com o ordenamento jurídico, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já expostos, opina quanto ao
conhecimento do RECURSO interposto pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.eis que preenche os
requisitos de admissibilidade e julgamento de IMPROCEDÊNCIA posto restar comprovado nos autos que não
apresentou razões para alteração do julgamento dado anteriormente.
Os autos serão encaminhados à Autoridade Superior para análise, cuja decisão final deste julgamento será feita na
forma da Lei e permanecem com vista franqueada aos interessados.
Em atenção ao Art. 109, § 4º, da Lei 8.666/93, encaminham-se os autos ao Senhor Otávio Marcelo Matos de Oliveira,
Prefeito do Município, para sua análise e superior decisão.
Publique-se, após o transcurso do da decisão final deste julgamento.
SMJ

Mata de São João, 16 de junho de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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TOMADA DE PREÇOS N°. 21/2020
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO no uso das suas atribuições legais, em conformidade
com o disposto no art. 109, § 4º da Lei 8666/93, dispõe que:
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela Licitante, JAUÁ CONSTRUÇÕES
EIRELI EPP por meio eletrônico, esclarececompel@gmail.com;
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer N°. 001,
datado de 16 de junho de 2020, e a decisão em opinar pela IMPROCEDÊNCIA do RECURSO interposto pela
empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. referente á TOMADA DE PREÇOS N°. 21/2020, cujo objeto é
Contratação de empresa especializada de engenharia para Construção da quarta etapa do Cemitério
municipal, dividida em quadra A e C, localizado na rua Aristides Maltez, no bairro do Caboré, no município de
Mata de São João/BA
RESOLVE
Julgar IMPROCEDENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES
EIRELI EPP. em referência ao Certame da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS tombada sob
o Nº. 21/2020, Processo Administrativo Nº. 7.022/2020

Mata de São João, 18 de junho de 2020

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João
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Aos Srs. Licitantes: DIRECIONAL CONSTRUTORA LTDA ME, SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI EPP,
JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, BA EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP,
CNM CONSTRUTORA EIRELI EPP, JRS CONSTRUTOA EIRELI ME, PEDRA CONSTRUTORA LTDA
EPP, MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI ME, MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA EPP, MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI ME, COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA e LIGA
ENGENHARIA LTDA.
Ref.: Tomada de Preços nº. 21/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia
para Construção da quarta etapa do Cemitério municipal, dividida em quadra A e C, localizado na rua
Aristides Maltez, no bairro do Caboré, no município de Mata de São João/BA.

A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Tomada de Preços nº. 21/2020, na
Lei Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93,
informa IMPROCEDÊNCIA do RECURSO interposto pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
O Parecer segue anexo
Fica desde já estabelecida a data de 22 de junho de 2020, ás 10:30 para Abertura dos
Envelopes de Habilitação das 03 (três) primeiras colocadas na Sede da Prefeitura do
Município – Sala de Reunião COMPEL, localizada na Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140,
Centro, Mata de São João-Ba

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 18 de junho de 2020.

Thais Soares
Subcoordenadora de Processos Licitatórios
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PREF. MUN. MATA DE SÃO JOÃO/AVISO DE LICITAÇÃO Nº 22/20 FMS: PE Nº 16/20 FMS RP.
Aquisição de implementos e suprimentos de reposição, para intensificação da limpeza e desinfecção de
prédios da Secretária de Saúde, em conformidade com a Lei N°13.979/2020. Abertura: 25/06/2020 às
09h./PREF. MUN. MATA DE SÃO JOÃO/AVISO DE LICITAÇÃO Nº 69/20: Tomada de Preços N°
27/2020. Contratação de empresa especializada em engenharia para construção do Centro de
Especialidades Odontológicas. Abertura: 07/07/2020 às 09h.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CALENDÁRIO DE FERIADOS NACIONAIS E MUNICIPAIS - 2020
Dia e
Mês
01/01

Dia da Semana

Comemoração

Qualidade do Evento

Fundamentação Legal

Quarta-Feira

Confraternização Universal

Feriado Nacional

10/02

Segunda - feira

Festa do Bonfim

Feriado Municipal – Móvel

Lei Federal nº 10.607, de 11/12/2002
Feriado Tradicional Religioso
Lei Municipal n º 21/67, de 01/11/67

Não haverá expediente nos
setores administrativos da
Prefeitura Municipal. Os
serviços municipais de natureza
essencial funcionarão
normalmente.

25/02

Terça - feira

Carnaval

10/04

Sexta – feira

Paixão de Cristo

Feriado Nacional

Feriado Tradicional Religioso
Lei Federal nº 9.093, de 12/09/1995

15/04

Quarta - feira

Aniversário da Cidade

Feriado Municipal

Lei Municipal nº 21/67, de 01/11/67

21/04

Terça - feira

Tiradentes

Feriado Nacional

Lei Federal nº 10.607, de 11/12/2002

01/05

Sexta - feira

Dia do Trabalho

Feriado Nacional

Lei Federal nº 10.607, de 11/12/2002

11/06

Quinta - feira

Corpus Christi

Não haverá expediente nos
setores administrativos da
Prefeitura Municipal. Os
serviços municipais de natureza
essencial funcionarão
normalmente.

Reconhecimento Tradicional

Reconhecimento Tradicional
Religioso
Lei Federal nº 9.093, de 12/09/1995

Feriado Tradicional Religioso. Lei
Municipal nº 21/67, de 01/11/67
antecipado por força do Decreto
Estadual nº 19.722/2020, e Decreto
Municipal nº 672/2020, como medida
de contenção e enfretamento da
disseminação do Coronavirus
causador do COVID-19.
Constituição do Estado da Bahia de
05/10/89 – Artº 6º § 3º. Feriado
Estadual antecipado por força do
Decreto Estadual nº 19.722/2020, e
Decreto Municipal nº 672/2020, como
medida de contenção e enfretamento
da disseminação do Coronavirus
causador do COVID-19.

24/06

Quarta- feira

Padroeiro da Cidade - São
João

Feriado Municipal

02/07

Quinta - feira

Independência da Bahia

Feriado Estadual

07/09

Segunda - feira

Independência do Brasil

Feriado Nacional

Lei Federal nº 10.607, de 11/12/2002

12/10

Segunda - feira

Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil

Feriado Nacional

Lei Federal nº 6.802, de 30/06/1980

02/11

Segunda - feira

Finados

Feriado Nacional

Lei Federal nº 10.607, de 11/12/2002

15/11

Domingo

Proclamação da República

Feriado Nacional

Lei Federal nº 10.607, de 11/12/2002

Sexta - feira

Natal

Feriado Nacional

Lei Federal nº 10.607, de 11/12/2002

25/12

Em 27 de maio de 2020
NAIRA FIDALGO TEIXEIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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