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DECRETO Nº 833/2020

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 exonerada a Sra. ROSANA DOS SANTOS LINS, do cargo de
CHEFE DO SETOR DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SÍMBOLO CC16,
e nomeada para o cargo de SUBCOORDENADORA DE ARQUIVO E DADOS
ESTATÍSTICOS, SÍMBOLO CC11, 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 23 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. 834/2020

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 exonerada a Sra. ROSANA ARAÚJO ALMEIDA, do cargo de
COORDENADORA GERAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, SÍMBOLO CC09, e
nomeada para o cargo de COORDENADORA PEDAGÓGICA, SÍMBOLO CP,
constante da Lei Municipal nº. 580/2015, 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 23 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. 835/2020

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 exonerada a Sra. FERNANDA GRAZIELA FERREIRA SANTOS,
do cargo de SUBCOORDENADORA DE GESTÃO ESCOLAR E EDUCAÇÃO
BÁSICA, SÍMBOLO CC11, e nomeada para o cargo de COORDENADORA
GERAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, SÍMBOLO CC09, 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 01 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA
BAHIA, em 23 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 836/2020

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 exonerada a Sra. NEUZINA CAMELO DE SANTANA, do cargo
de ASSISTENTE DE DIREÇÃO, SÍMBOLO AD, e nomeada para o cargo de
SUBCOORDENADORA DE GESTÃO ESCOLAR E EDUCAÇÃO BÁSICA,
SIMBOLO CC09, 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 01 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 23 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 837/2020

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 exonerada a Sra. ANOLE TAANATE BARBOSA MACEDO
BRITO GERMANO, do cargo de COORDENADORA DE CAPACITAÇÃO E
INTEGRAÇÃO AO TRABALHO, SIMBOLO CC09, e nomeada para o cargo de
COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL, SIMBOLO
CC09, 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 19 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 23 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. 838/2020

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 exonerada a Sra. BARBARA CONCEIÇÃO MONTEIRO DE
PAULA,
do
cargo
de
COORDENADORA
DE
VIGILÂNCIA
SOCIOASSISTENCIAL, SÍMBOLO CC09, e nomeada para o cargo
COORDENADORA DE HABITAÇÃO, SÍMBOLO CC09, 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 19 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 23 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 839/2020

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 exonerada a Sra. VALDINEIDE MARIA CARDOSO, do cargo de
COORDENADORA DE HABITAÇÃO, SIMBOLO CC09, e nomeada para o cargo
de COORDENADORA DE CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO,
SIMBOLO CC09, 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 19 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA
BAHIA, em 23 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. 842/2020

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. LUAN OLIVEIRA PAES, para o cargo de
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA,
SÍMBOLO CC15, 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 17 de junho de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 23 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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Mata de São João
Licitações
Fl.1/1
A P O S T I L A - COMPEL Nº 61/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020 – REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Mata de São João, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
13.805.528/0001-80, com sede à Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140 - Centro, Mata de São João – Bahia, neste ato representado
pela Pregoeira Oficial, a Sra. Marceli Patrícia Pereira Rocha, CPF nº 780.815.725-20, com base no que dispõe a Lei nº 8.666/93
e na Lei Municipal de Licitações nº 294/2006, nos limites permitidos por esta Lei, vem através da presente firmar:
A P O S T I L A
01 - Para Retificar a CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E EMPRESAS REGISTRADAS, item 1.4 da Ata de Registro de
Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020 – REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é Contratação de empresa
especializada para confecção de contracheques para atender as necessidades da Prefeitura de Mata de São João/BA.

ONDE SE LÊ:

DESCRIÇÃO

UND

VALOR
UNITÁRIO

QTD
ESTIMADA
MENSAL

Impressão
de
contracheques,
formato
A5;
Tamanho Fechado:
15cmx9cm;
papel
alta alvura 75g;
Resolução
600x600dpi;
impressão de dados
variáveis em laser
preto,
envelopamento,
com cola e serrilha
nas laterais.

Und.

R$ 0,33

3.300

LOTE ÚNICO
QTD
ESTIMADA
ANUAL

42.900

VALOR
ESTIMADO
MENSAL

VALOR
ESTIMADO
ANUAL

QTD
MINIMA
ESTIMADA

QTD
MÁXIMA
ESTIMADA

R$ 1.089,00

R$
14.157,00

1

42.900,00

Valor total - R$ 13.299,00 (Treze mil e duzentos e noventa e nove reais)

R$
13.290,00

LEIA-SE:
LOTE ÚNICO
DESCRIÇÃO

UND

VALOR
UNITÁRIO

Impressão
de
contracheques,
formato
A5;
Tamanho Fechado:
15cmx9cm;
papel
alta alvura 75g;
Resolução
600x600dpi;
impressão de dados
variáveis em laser
preto,
envelopamento,
com cola e serrilha
nas laterais.

Und.

R$ 0,31

QTD
ESTIMADA
MENSAL

QTD
ESTIMADA
ANUAL

VALOR
ESTIMADO
MENSAL

VALOR
ESTIMADO
ANUAL

QTD
MINIMA
ESTIMADA

QTD
MÁXIMA
ESTIMADA

3.300

42.900

R$ 1.023,00

R$
13.299,00

1

42.900,00

Valor total - R$ 13.299,00 (Treze mil e duzentos e noventa e nove reais)

R$
13.299,00

Passando os mencionados documentos a terem as seguintes redações, considerando-as para todos os efeitos legais e parte
do Processo Administrativo nº 6.053/2020 e processos administrativo que mencionem a licitação em tela.
Mata de São João, 23 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
Marceli Patrícia Pereira Rocha
Presidente Oficial da COMPEL/PMSJ

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Mata de São João

ATO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de licitação fundada no caput do artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93
Processo nº 7571/2020.
Ratifico a contratação pretendida com base no artigo 26 da Lei 8.666/93.
Em 23 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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ATO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de licitação fundada no caput do artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93 artigo 4° da Lei
Federal 13.979/2020 – Contratação Emergencial.
Processo nº 8669/2020.
Ratifico a contratação pretendida com base no artigo 26 da Lei 8.666/93.
Em 23 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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XDQSRLOA3/2JYNFVUO//XA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
23 de Junho de 2020
16 - Ano - Nº 3356

Mata de São João

~

Aos Srs. Licitantes: MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA, PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, PEDRA
CONSTRUTORA LTDA EPP, CSG ENGENHARIA LTDA e JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.
Ref.: Concorrência Pública nº. 06/2020 - Objeto: Construção de uma UPA 1 - UNIDADE de Pronto de
Atendimento do tipo 1, localizada na Praia do Forte, no Litoral de Mata de São João.
A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Concorrência Pública Nº. 06/2020, na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa à Improcedência do novo

Recurso interposto INTEMPESTIVAMENTE, pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP, com referência ao Certame da Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.
06/2020, Processo Administrativo nº. 5.176/2020, cujo objeto é a Construção de uma UPA 1 UNIDADE de Pronto de Atendimento do tipo 1, localizada na Praia do Forte, no Litoral de Mata
de São João.

O Parecer segue anexo

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 23 de junho de 2020.

Thais Soares
Subcoordenadora de Processos Licitatórios

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Mata de São João

PARECER N°. 02/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO E CONTRARRAZÃO EM LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 06/2020
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, pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
e CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA EPP
conforme o exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.
06/2020, OBJETO: Construção de uma UPA 1 - UNIDADE de Pronto de Atendimento do tipo 1, localizada
na Praia do Forte, no Litoral de Mata de São João.
II –DOS FATOS
A Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 06/2020, Processo Administrativo nº. 5.176/2020,
cujo objeto é a Construção de uma UPA 1 - UNIDADE de Pronto de Atendimento do tipo 1, localizada na Praia
do Forte, no Litoral de Mata de São João. teve sua Sessão de Abertura iniciada no dia 22 de abril 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.
Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e um de maio 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 n°. 063/2019 e doravante denominada COMPEL para proceder a
continuidade da licitação na modalidade de Concorrência Pública n°. 06/2020, conforme transcrição abaixo:
‘’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 das empresas MAKITORRE
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e CERQUEIRA CORREIA
ENGENHARIA LTDA. Quanto a qualificação técnica foi recebida a Comunicação Interna n°. 358/2020 emitida
pelo Sr. Fernando Cesar Alves de Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento, onde está
exposto, que:
[...]
3. CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA: Comprovação de aptidão técnica nas fls. 37 a 48, NÃO
ATENDEU o quanto solicitado 9.10.2.1.1.1. 9.10.2.1. Comprovação de aptidão técnica, para desempenho de
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, em nome da Empresa e em nome dos seus responsáveis técnicos
Indicados pela empresa, devidamente registrados no CREA elou CAU (Grifo nosso). (..) 9.10.2.1.1.1.
O atestado deverá ser apresentado com o reconhecimento da firma de quem o emitir, salvo os documentos
públicos (grifo nosso), conforme o Art. 19, II da Constituição Federal. Os Atestados apresentados não possuem
reconhecimento da firma de quem o emitir. A empresa APRESENTOU em seus Atestados de Capacidade
Técnica comprovação dos serviços de maior relevância: 9.10.2.1.1.2. A empresa e seus responsáveis técnicos
deverá apresentar atestados de que executou quantidades iguais ou superiores de serviços, conforme parcelas
de maior relevância em quadro. A empresa APRESENTOU quadro indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a
capacidade técnica operacional na fl. 36, conforme solicitado no item 9.10.2.1.1.4. 9.10.2.1.1.4. A empresa e
seus responsáveis deverá preencher o quadro indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a capacidade técnica
operacional. Apresentar Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA na fl. 31 a 3Z ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.102.2. 9.10.2.2. Certidão de
Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia — CREA da região da
sede da empresa (...). Declaração informando o(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços na ft 50,
ATENDENDO o quanto solicitado nos item 9.10.2.3. 9.10.2.3.
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Declaração informando quem será o responsável técnico pelos serviços: Apresentar Certidão de Registro do
Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA na fls. 33 a 35,
ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.10.2.3.2. 9.10.2.3.2. Caso o(s) responsável(eis) técnico(s) pelos
serviços não seja(m) o(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa, deverá a licitante declarar e comprovar qual
o seu vinculo com o(s) responsável(eis) técnico(s) e apresentar a sua no CREA elou CAU, contendo os dados
cadastrais, comprovando sua regularidade perante o referido Conselho no Ato da Assinatura Contratual (Grifo
nosso); Declaração dos profissionais autorizando sua inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica
na fl. 51, ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.10.2.3.3. 9.10.2.3.3. Anexar declaração individual dos
profissionais indicados no item 9.10.2.3., autorizando sua inclusão como profissional integrante da Equipe
Técnica responsável pela prestação dos serviços licitados e que irá participar na execução dos trabalhos (...).
Declaração do Responsável da empresa de que possui pleno conhecimento do objeto, ATENDENDO o quanto
solicitado no item 9.10.2.3.4.
Entrega da cópia do documento comprobatório da Visita Técnica emitido pela SEOSP/PMSJ (...) ou Declaração
do Representante da empresa de que possui pleno conhecimento do objeto. Com a detida análise e com
fundamento no que dispõe o edital e na documentação apresentada pelas licitantes e com base nos
esclarecimentos e nos termos do Edital a CPL no que diz respeito à ANÁLISE E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS conclui-se: - A empresa JAU CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
ATENDEU as exigências contidas no Certame licitatório. - As empresas MAKITORRE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA EPP e CER QUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA NÃO ATENDERAM as exigências
contidas no Certame licitatório." Quanto econômico-financeira foi recebido o Parecer Contábil n°. 05/2020
assinado pela Sra. Lays Passos Mascarenhas dos Santos, onde está exposto, que: "A COMPEL, no uso de
suas atribuições, solicitou à Coordenadora Orçamentária, Financeira e de Contabilidade, através da Cl n°
249/2020, a assessoria técnica para analisar a documentação apresentada pela licitantes abaixo discriminada,
referente à Qualificação Econômico-Financeira da empresa, participante da • JAUÃ CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP. • CER QUEIRA CORREM ENGENHARIA. • MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP.
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, 9.10.3.4 e 9.10.4) A empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP participante do certame licitatório apresentou as documentações abaixo: -} O Balanço Patrimonial; -}
Notas Explicativas; 4 Os índices Financeiros; Certidão de Regularidade Profissional - CRF.
Com base nos documentos apresentados e na análise dos índices realizados por este setor, conclui-se que a
empresa está com condições financeiras de equilíbrio, atendendo as exigências editallcias, A empresa
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA participante do certame licitatório apresentou as documentações
abaixo: ƒ O Balanço Patrimonial (Via sped); 4 Notas Explicativa (Vide informações)s; -> Os índices Financeiros;
Certidão de Regularidade Profissional - CRF. Com base nos documentos apresentados e na análise dos
índices realizados por este setor, conclui-se que a empresa está com condições financeiras de equilíbrio,
porém deixou de atender as exigências editalícias, conforme itens 9.10.3.21 apresentando as notas
explicativas sem a devida assinatura do sócio administrador, considerando que a Nota explicativa é uma
demonstração financeira e que conforme inciso 4° do Art. 177 da Lei 6404,76 a mesma deverá ser assinada
pelos Administradores e por contabilista legalmente habilitado.
A empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA participante do certame licitatório
apresentou as documentações abaixo: -> O Balanço Patrimonial (Via sped); -) Notas Explicativas; -) Os índices
Financeiros; Certidão de Regularidade Profissional - CRF. Com base nos documentos apresentados e na
análise dos índices realizados por este setor, conclui-se que a empresa está com condições financeiras de
equilíbrio, atendendo as exigências edita/leias, Quanto à habilitação jurídica e regularidade fiscal foi visto que
as empresas MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP e CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA atendem o quanto requerido em Edital. Sendo assim, por
não atender ao quanto solicitado em Edital, conforme análise técnica acima transcrita, a empresa MAKITORRE
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP é considerada inabilitada no certame e por não atender ás
exigências editalícias conforme análises técnica e contábil acima transcritas, a empresa CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA é considerada inabilitada no certame. Por atender às exigências editalicias e
por apresentar menor preço, a empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP é considerada habilitada e
vencedora com R$ 3.200.415,40 (Três milhões, duzentos mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta centavos)
para o lote único, conforme nova proposta apresentada através do processo administrativo n°. 6563/2020 de
27/04/2020. Fica desde já concedido prazo recursal. 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, 21 de maio de 20’’
Ocorre que em 29 de maio de 2020, a empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA interpôs
Recurso Administrativo por meio eletrônico, apresentando alegações suficientes para alterar o julgamento dado
anteriormente em face de sua inabilitação, alterando para situação de HABILITADA e VENCEDORA, muito
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embora a empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP tenha apresentado CONTRARRAZÕES em 04 de
junho de 2020, seus argumentos não foram satisfatórios para alterar tal fato.
Todavia, em 10 de junho de 2020 a empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP interpôs mais um recurso
na fase habilitatória, o qual o resultado da análise dos documentos solicitados na referida fase foi realizado em
21/05/2020, inclusive o resultado do recurso que coube na fase já foi julgado e informado a todas as empresas
na data de 08/06/2020.
III –DO RECURSO

REF.: Recurso Administrativo interposto pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP por meio
eletrônico em 10 de junho de 2020, na seguinte forma:
JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, ora Recorrente já devidamente qualificada nos autos do processo
licitatório em epígrafe, vem, por meio de seu representante legal ao final firmado, com fulcro no artigo 109, I,
alíneas “a” e “b”, da Lei 8666/1993, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO
SUSPENSIVO, em face de ato da Comissão Permanente de Licitações do Município de Mata de São João,
publicado no DOM que circulou no dia 09.06.2020, que julgou habilitada e vencedora a empresa, CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA. PREAMBULARMENTE
I-DO CABIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO/TEMPESTIVIDADE Douta
Comissão, do ato aqui guerreado cabe, como sabido, recurso com efeito suspensivo. É esta a inteligência do
artigo 109, I, “a” e “b”, c/c com o §2º, da Lei 8666/93, in verbis: Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes
da aplicação desta Lei cabem: I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de: a)habilitação ou inabilitação do licitante; b)julgamento das propostas;
§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto
eficácia suspensiva aos demais recursos. (grifo e destaque nossos)
Apenas para trocar em miúdos: o ato da Comissão determinando a habilitação da empresa CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA e, ato contínuo, a vitória da mesma no certame em epígrafe, desafia recurso e,
como este, por previsão legal, tem efeito supensivo, verifica-se a pertinência.
No tocante à tempestividade, considerando-se que a intimação ocorreu no dia 08 de junho de 2020 por email,
conforme prova anexa, o prazo, salvo melhor juízo, começou no dia seguinte, ou seja, 09 de junho, e encerrase em cinco dias úteis, ou seja, 15 de junho. Considerando a data de protocolo desta peça, fica patente sua
tempestividade.
DOS FATOS Por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, o Município de Mata de São João
promove certame licitatório sob a modalidade concorrência, tipo menor preço, visando à contratação de
empresa para a construção de uma UPA 1- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO TIPO 1, localizada na
Praia do Forte, no Litoral de Mata de São João. Tanto a ora Recorrente quanto a ora Recorrida, CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA, estiverem entre os participantes.
Na fase de habilitação, inicialmente, somente a ora Recorrente obteve êxito. A ora Recorrida, como já
esperado, apresentou manifestação contra a decisão que a inabilitou e, consequentemente, a tirou do certame.
Do recurso apresentado, a ora Recorrente, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, ofereceu contrarrazões,
pugnando pela manutenção da inabilitação da empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA, entre
outras coisas, pela ausência de atendimento do edital: ausência de reconhecimento de firma no atestado de
capacidade técnica (item 9.10.2.1.1.1).
A Douta Comissão, por meio de sua Presidente, manifestou-se pelo acatamento do recurso da empresa
faltosa, mesmo tendo reconhecido a falha desta, como se vê em trecho transcrito abaixo: (...) Após conhecer
as razões expostas na peça recursal apresentada, a Presidente da Comissão de Licitações entende que muito
embora a RECORRENTE não tenha atendido o Item 9.10.2.1.1.1, apresentando seu Atestado de Capacidade
Técnica sem reconhecimento de firma de quem o emitiu, assim como apresentou Notas Explicativas solicitadas
no 9.10.3.2.1, sem assinatura do sócio administrador da empresa, tais razões não demonstram motivos
suficientes para inabilitação da referida empresa, conforme será exposto abaixo (...) (grifo e destaque nossos)
Em outras palavras: a Douta Comissão “passou por cima” de um requisito editalício para dar vitória a uma
concorrente que não o atendia a contento. Considerando-se que houve erro manifesto e até mesmo ilicitude no
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ato da Presidente da Comissão, a ora Recorrente apresenta o manifesto recursal, postulando, na oportunidade,
seja deferido, por ser medida de lei, EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que a licitação não prossiga em seus
demais termos, até o julgamento da insurgência aqui apresentada.
Douta Comissão, houve flagrante ilegalidade no ato que sagrou habilitada e vencedora a ora Recorrida. Isto
ocorre porque, em Direito Administrativo, como sabido, e, especialmente, em licitações, o Administrador
Público só pode fazer o que a lei manda, e nada além.
É certo que há casos em que existe discricionariedade, mas, certamente, o caso concreto ventilado nesta peça
não é uma delas. O Administrador Público, sob pena de ato de improbidade, deve manter-se nos limites
estreitos da lei.
Para fins de ilustração, pede-se vênia para transcrever o caput do artigo 37 da CF/88, in verbis: A
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (grifo e destaque nossos)
No caso dos autos, o edital é explícito no tocante à exigência de reconhecimento de firma no atestado de
capacidade técnica. É o que se vê do item 9.10.2, 9.10.2.1, 9.10.2.1.1.1, respectivamente: 9.10.2. Quanto à
qualificação TÉCNICA: 9.10.2.1. Comprovação de aptidão técnica, para desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, em nome da Empresa e em nome dos seus responsáveis técnicos indicados pela empresa,
devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. Não serão
considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo
comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente; 9.10.2.1.1.1. O
atestado deverá ser apresentado com o reconhecimento da firma de quem o emitir, salvo os documentos
públicos, conforme o Art. 19, II da Constituição Federal. (grifo e destaque nossos)
Não cabe à Comissão, como visto no parecer que segue anexo e é ora guerreado, desconsiderar tal erro, sob
o pretexto de excesso de formalismo e de violação a outros princípios administrativos, tais como razoabilidade,
supremacia do interesse público e economicidade.
Ao agir da forma como consta no parecer, a Douta Comissão agiu de forma ilegal, causando prejuízo à ora
Recorrente. Esta, atenta e cumpridora de seus deveres, na condição de Licitante, fez tudo o que deveria para
cumprir as exigências previstas no edital.
Tanto isto é verdade que, em nenhuma parte dos autos, consta decisão de inabilitação daquela. Inclusive, a
postura da Douta Comissão, com todo o respeito, é totalmente sem padrão: inabilitou outra empresa, a
MAKITORRE, por vícios de habilitação, mas tolerou falhas, neste campo, da ora Recorrida, CERQUEIRA.
Portanto, urge seja alterada a decisão, para o fim de voltar a inabilitar a ora Recorrida, CERQUEIRA, pelo
inatendimento do edital.

IV – DAS CONTRARRAZÕES:
REF.: Contrarrazão interposta pela empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA
Aos 11 de junho de 2020 foi encaminhada Contrarrazão por meio eletrônico, esclarececompel@gmail.com pela
empresa preambularmente identificada, na seguinte forma:
[...]
IMPUGNAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS RECORRENTE: JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
RECORRIDO: CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020.
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
20.591.114/0001-60, com sede na Rua da China, n. 134, CASEB, Feira de Santana, Bahia, CEP nº 44.052021, neste ato representada pelo seu sócio administrador, senhor PAULO JUNIOR CERQUEIRA CORREIA,
brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 0512785961 e inscrito no CPF sob n.
033.913.365-10, vem, mui respeitosamente, a presença ilustre de Vossa Senhoria, através de seus
representantes legais devidamente constituídos e com fulcro no artigo 109, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993,
IMPUGNAR O RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto pela licitante JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP,
pelos fatos e fundamentos expostos adiante:
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Data máxima vênia a recorrente, mas, a arguição preambular é equivocada, visto que, não há previsão de
cabimento de recurso contra decisão de julgamento de recurso administrativo.
E há um motivo lógico: a admissão, desta possibilidade, retardaria (ou até impediria) a conclusão do processo.
Por exemplo: na interpretação do recorrente, a MAKITORRE tem direito de interpor, constantemente, recurso
contra a manutenção de sua inabilitação.
Para afastar quaisquer equívocos de interpretação, vejamos o que de fato dispõe a Lei Federal nº 8.666/1993:
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I – Recurso, no prazo de 5
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: a) Habilitação ou
inabilitação do licitante; b) Julgamento das propostas; c) Anulação ou revogação da licitação; d) Indeferimento
do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; e) Rescisão do contrato, a que se
refere o inciso I do art. 79 desta Lei; f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;
Conforme exposto nos incisos que compõe o art. 109 da Lei 8.666/1993, não há cabimento de recurso
administrativo contra decisões extraídas da fase recursal (art. 38, inc. VIII).
Cabe registrar que a inconformada recorrente busca apenas rediscutir a matéria, sem apresentar qualquer fato
novo – e os argumentos, da licitante, já foram apresentados, e apreciados, em forma de impugnação (art. 109,
§3º, da Lei de Licitação).
Entretanto, mesmo diante da inadmissibilidade do recurso, e apenas por amor ao debate, a recorrida passará a
impugnar os argumentos expostos na petição da licitante JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.
II – SÍNTESE DA PETIÇÃO DA LICITANTE JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.
A licitante aduz, em sua inadmissível peça recursal, que ofereceu contrarrazões pugnando pela manutenção da
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA, devido a apresentação de atestado sem firma reconhecida.
Insatisfeita, sustenta que a “Douta Comissão ‘passou por cima’ de um requisito editalício para dar vitória a uma
concorrente que não o atendida a contento”, o que configura uma ilicitude.
Novamente, sugere que há violação do princípio da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório,
aduzindo que a comissão deve desconsiderar os princípios da razoabilidade, supremacia do interesse público e
economicidade.
Cabe registrar que a licitante faz menção a um parecer jurídico, supostamente juntado com a petição, que não
tivemos conhecimento. Todavia, diante da matéria já apreciada e debatida, certamente, não há, no parecer,
fundamentos para inabilitação da licitante CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA.
III – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Inicialmente, nota-se que a inconformada recorrente não apresentou nenhum argumento que justifique suas
incabíveis razões recursais. Com a boa-fé que pauta nossas ações, cumpre apresentar, para licitante JAUÁ
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, o teor do art. 44, da Lei Federal nº 8.666/1993, in verbis:
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. (grifamos).
Entretanto, apesar de ser lei interna, o edital não é soberano e, em conflito com legislação superior, deve-se
afastar irregularidades, especialmente quando as irregularidades afrontam a Constituição Federal (art. 37, inc.
XXI).
Os motivos para habilitação da recorrida foram devidamente expostos em seu recurso administrativo e,
acatados, acertadamente, pela Comissão de Licitação do Município de Mata de São João. Compete, apenas,
ratifica-los.
Talvez, para a licitante JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia2
, supostamente, agiu de má fé, ao afastar a eliminação de um candidato por falta de reconhecimento de firma
em um documento.
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: XI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivadas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifamos).
2 ELIMINAÇÃO EM VIRTUDE DE FALTA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO
APRESENTADOS PELA PARTICIPANTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO.
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1º Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por SEBRAE [...] 2. In casu, em que pesem as alegações do SEBRAE/BA, a ausência de
reconhecimento de firma, na declaração comprobatória de experiência apresentada pela parte Agravante não
configura, de imediato, obstáculo à sua participação em fase subsequente, na qual fora considerada eliminada
pela entidade privada, vez que tal exigência, de caráter meramente formal, se afigura desproporcional. (Agravo
de Instrumento, Quarta Câmara Cível do egrégio TJBA, Relator Des. Roberto Maynard Frank, publicado em
31/01/2018). (Grifamos)
[...]
O reconhecimento de firma tem a finalidade de atestar a titularidade de uma assinatura. Sendo assim, através
de diligência (como uma ligação), é possível confirmar a autenticidade da assinatura exposta no atestado – o
que, inclusive, é mais seguro. É o entendimento de cortes da Justiça e do egrégio Tribunal de Contas da União
(TCU).
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), repele, em seus posicionamentos, a manutenção de decisões
cercadas de formalismo desarrazoado, que afasta o interesse público em obter a proposta mais vantajosa. É o
que se extraí do RMS nº 23/714/DF, da Primeira Turma do STJ, sob relatoria do Min. Sepúlveda Pertence.
Vejamos:
[...] Assim, a vinculação ao instrumento editalício deve ser entendida sempre de forma a assegurar o
atendimento do interesse público, repudiando-se que se sobreponham formalismos desarrazoados. Não fosse
assim, não seriam admitidos nem mesmos os vícios sanáveis, os quais, em algum ponto, sempre traduzem a
infringência a alguma diretriz estabelecida pelo edital. Desta forma, se a irregularidade praticada pela licitante
vencedora a ela não trouxe vantagem, nem implicou em desvantagem para as demais participantes, não
resultando assim em ofensa à igualdade; se o vício apontado não interfere no julgamento objetivo da proposta,
não se vislumbra ofensa aos demais princípios exigíveis na atuação da Administração Pública, correta é a
adjudicação do objeto da licitação à licitante que ofereceu a proposta mais vantajosa, em prestígio ao interesse
público, escopo da atividade administrativa (grifamos).
Em outro julgamento, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconheceu que a ausência de
reconhecimento de firma em certame licitatório é mera irregularidade formal, devendo ser suprida, em face aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CERTAME
LICITATÓRIO. 1.A ausência de reconhecimento de firma é mera irregularidade formal, passível de ser suprida
em certame licitatório, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...]. Ora, a ausência de
reconhecimento de firma pode ser facilmente suprida pelos demais documentos apresentados e ao longo do
procedimento licitatório (grifo nosso). Deste modo, ela se constitui em mera irregularidade, perfeitamente
sanável, pois não causa qualquer prejuízo ao interesse público. 6. Nessa seara, a legalidade estrita cede
terreno à instrumentalidade das exigências do edital, porquanto a irregularidade ocorrida (falta de
reconhecimento de firma do instrumento de procuração) constitui-se em defeito irrelevante ao não
comprometer a identificação do participante e do seu mandatário no certame. (Recurso Especial nº
542.333/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma do colendo STJ, publicado em 07/11/2005).
O egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), ao debruçar-se sobre o tema, classificou que o excesso de
formalismo viola os princípios da licitação. Vejamos:
REPRESETAÇÃO. CODEVASF. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. OBRAS
DE PAVIMENTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE LICITANTES. DEFERIMENTO PARCIAL DA
CAUTELAR PARA IMPEDIR A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. CONTINUIDADE DO
CONTRATO JÁ FIRMADO. CIÊNCIA. [...] Ademais, em outro julgado o TCU apontou a realização de
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diligências pela Administração como meio para o saneamento de eventuais falhas na proposta de preços,
reafirmando ainda a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto: [...]
Pelo exposto, nestas circunstâncias, simplesmente desclassificar a proposta do licitante que apresentou menor
preço sem ofertar a ele a possibilidade de sanear sua proposta, ao mesmo tempo em que reflete um
formalismo exacerbado, ofende os princípios da razoabilidade, da economicidade e da obtenção, pela
Administração, da proposta mais vantajosa e exequível, insculpidos nos art. 5º da CF/1988, 2º da Lei
9.784/1999, 3º da Lei 8.666/1993 [...].
(PROCESSO Nº 034.271.2019-8, Acórdão nº 68/2020 - TCU, Plenário, Min. Rel. Benjamin Zymler, sessão em
22/01/2020). (grifamos)
[...]11.14. O precitado Acórdão 834/2015-TCU-Plenário oferece valiosa lição ao esclarecer que a jurisprudência
do Tribunal no tocante ao art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 (que serviu de inspiração para os arts. 24 e 29-A, §
2°, da antiga IN-SLTI/MPOG 2/2008 e, posteriormente, para o item 7.9 do anexo VII-A da atual
INSEGES/MPOG 5/2017) preocupa-se em estabelecer a possibilidade de aproveitamento das propostas com
erros materiais sanáveis e irrelevantes, que não prejudicam o teor das ofertas, em homenagem ao princípio da
razoabilidade e quando isso não se mostra danoso aos demais princípios exigíveis na atuação da
Administração Pública.
(PROCESSO Nº 007.070/2018-7, ACÓRDÃO Nº 2143/2019 – TCU, PLENÁRIO, Rel. Min. Bruno Dantas,
sessão em 11/09/2019). (grifo nosso).
Já o egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) possui o seguinte entendimento:
ELIMINAÇÃO EM VIRTUDE DE FALTA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO
APRESENTADOS PELA PARTICIPANTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO.
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1º Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por SEBRAE [...] 2. In casu, em que pesem as alegações do SEBRAE/BA, a ausência de
reconhecimento de firma, na declaração comprobatória de experiência apresentada pela parte Agravante não
configura, de imediato, obstáculo à sua participação em fase subsequente, na qual fora considerada eliminada
pela entidade privada, vez que tal exigência, de caráter meramente formal, se afigura desproporcional. (Agravo
de Instrumento, Quarta Câmara Cível do egrégio TJBA, Relator Des. Roberto Maynard Frank, publicado em
31/01/2018). (Grifamos)
No caso em apreço, é possível aferir que o colendo STJ, o egrégio TJBA e o egrégio TCU, taxam como
irregular a exclusão de empresa por erros que não impactam na oferta. O egrégio TJCE, em brilhante decisão,
demostrou a inadmissibilidade dos rasos argumentos da licitante JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.
Vejamos:
FALTA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVALIDADE. EXCESSO DE
FORMALISMO. MERA IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. REMESSA OBRIGATÓRIA
DESPROVIDA. 1. A questão em debate cinge-se à validade da desclassificação da impetrante da licitação,
depois de habilitada no pleito, por descumprimento de item do edital que exigia o reconhecimento de firma das
declarações apresentadas na proposta. 2. Admite-se, excepcionalmente, a flexibilização na aplicação das
regras do instrumento editalício, desde que tal medida não impossibilite a execução do contrato, não ofenda
princípios da Administração Pública e não gere prejuízo ou enseje tratamento desigual entre as partes
interessadas. 3. In casu, afigura-se desarrazoada a desclassificação da empresa do certame, pois, além de se
tratar de vício sanável, não houve questionamento acerca da validade do aludido documento por outros
licitantes ou pelo ente público. [...] (Apelação, Primeira Câmara do Direito Público do egrégio TJCE, publicado
em 18/12/2017).
[...]
V- DA FUNDAMENTAÇÃO AO RECURSO
Trata-se de análise de espécie 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
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respeito às vertentes constitucionais elencadas nos Princípios relacionados, condiciona esta Administração a
ater-se às determinações constantes na letra da lei.
Oportuno salientar a intempestividade do Recurso apresentado, conforme Lei N°. 8666/93, vejamos:
“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta
Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do
ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua
alteração ou cancelamento;
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 78 desta lei;
(Revogado)
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta
Lei; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de
multa; “
[...]
Nesse sentido, faz-se necessário historiar o rito licitatório da referida licitação, em especial a fase de habilitação
a fim de comprovar a intempestividade da apresentação da Peça Recursal ora em análise.
Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e um de maio 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 n°. 063/2019 e doravante denominada COMPEL para proceder à
continuidade da licitação na modalidade de Concorrência Pública n°. 06/2020.
Assim, declarada aberta a Sessão, com o fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios, a Presidente
da COMPEL registrou o recebimento da análise dos documentos de habilitação das empresas MAKITORRE
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e CERQUEIRA CORREIA
ENGENHARIA LTDA com a divulgação do resultado final da licitação.
Naquele momento foi concedido prazo legal para interposições de Recursos.
Sendo assim, em 29 de maio de 2020, a empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA interpôs
Recurso Administrativo por meio eletrônico, apresentando alegações suficientes para alterar o julgamento dado
anteriormente em face de sua inabilitação, alterando para situação de HABILITADA e VENCEDORA,
Em 04 de junho der 2020 a ora RECORRENTE JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP apresentou
CONTRARRAZÕES, todavia, seus argumentos não foram satisfatórios para alterar a situação da empresa
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA
Observa-se que o quanto disposto no artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 já havia sido utilizado pela
RECORRENTE e não oportuniza a interposição de diversos recursos sem precedentes.
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Veja-se que, se a cada resultado de recurso as empresas tivessem oportunidade de apresentar novas razões o
procedimento licitatório não findaria, logo, o objetivo primordial de um certame licitatório, qual seja a aquisição
do bem ou a prestação dos serviços, seria prejudicado o que caracterizaria violação aos princípios
constitucionais, quais sejam, economicidade, razoabilidade, competitividade, isonomia, legalidade e a
eficiência, gerando assim não apenas prejuízo financeiro aos cofres públicos e sim prejuízo social, tendo em
vista que é a sociedade que necessita de tais serviços/bens.
Quanto aos fatos descritos na Peça Recursal esclarecemos que:
RATIFICAMOS o entendimento que muito embora empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA
tenha apresentando seu Atestado de Capacidade Técnica sem reconhecimento de firma de quem o emitiu,
assim como Notas Explicativas sem assinatura do sócio administrador da empresa, tais razões não
demonstraram motivos suficientes para inabilitação da referida empresa.
A RECORRIDA apresentou as Notas explicativas as quais constam informações acerca das bases de
elaboração das demonstrações contábeis e das práticas utilizadas, devidamente firmadas por Profissional da
Contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade o qual corrobora com o referido trabalho técnico,
logo, mera ausência da assinatura do sócio não é motivo para afastar do certame a referida empresa,
considerando ainda que pela análise dos documentos da empresa inclusive do seu Contrato Social já se
identificaria a assinatura do sócio.
Quanto ao Atestado de Capacidade Técnica sem reconhecimento de firma, esclarecemos que mera ausência
de reconhecimento de firma não acarreta vício ou ilegalidade, nem sequer gera desclassificação de propostas
mais vantajosas para a Administração Pública, nesse sentido inclusive o TCU já se posicionou:
“É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de
informação de pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência
facultada pelo § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/1993. (Acórdão TCU nº
3.615/2013-Plenário)”

O erro formal não vicia e nem torna inválido o documento. Haverá um erro formal no documento quando for
possível, pelo contexto e pelas circunstâncias, identificar a coisa e validar o ato.
Podemos exemplificar a ocorrência de erros formais em licitação como: o erro de identificação do envelope
sanado antes da sua abertura; a ausência de numeração das páginas da proposta ou documentação; os
documentos colocados fora da ordem exigida pelo edital; ausência de um documento cujas informações foram
supridas por outro documento constante do envelope.
Vejamos ainda alguns posicionamentos do TCU os quais orientam a Administração Pública a se pautar no
formalismo moderado, evitando assim decisões/julgamento desarrazoáveis:
“No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve
pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção
de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda,
as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.”
(TCU – Acórdão 357/2015-Plenário)
“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser
exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais
vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na
documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem
prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante
diligências.” (TCU – Acórdão
“O disposto no caput do art. 41 da Lei
Administração de descumprir as normas e
mediante a consideração dos princípios
procedimento licitatório, dentre eles o da
vantajosa.” (Acórdão8482/2013-1ª Câmara)’’

8.666/1993, que proíbe a
o edital, deve ser aplicado
basilares que norteiam o
seleção da proposta mais

Logo, muito embora o documento tenha sido produzido de forma diferente, a finalidade pretendida foi atingida,
sendo assim, mero erro formal, que não acarreta quaisquer prejuízos a esta Administração, nem tampouco
configura ilegalidade.
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Ressalta-se derradeiramente a INTEMPESTIVIDADE da referida Peça Recursal, fato este que não pode ser
ignorado, uma vez que a Administração Pública é regida por princípios administrativos, quais sejam da
legalidade, isonomia, segurança jurídica e que a orientação aos órgãos administrativos é não apreciá-los
quando interpostos fora do prazo legal.
Portanto, não é razoável, muito menos não se encontra embasamento legal para conceder nova oportunidade
de contraditório e defesa, quando esta fase já se encontra exaurida e a questão já se mostra pacífica e
consolidada.
A licitante JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP teve o momento oportuno para requerer o seu direito, o qual foi
devidamente apreciado pela Presidente da Comissão de Licitações.
A Lei não confere oportunidade de recorrer depois de decorrido prazo legal.
Diante do exposto não há como prosperar as alegações apresentadas pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES
EIRELI EPP restando mantidas as decisões proferidas nos autos pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
VI - DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRARRAZÃO
Trata-se de análise das Contrarrazões interposta pela empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA
Sendo assim, a COMPEL esclarece o seguinte:
As alegações já foram devidamente esclarecidas na fundamentação do Recurso acima indicado, logo, entende
a Presidente da COMPEL ter respondido todos os tópicos abordados na Peça Recursal e Contrarrazões.
VII- DO PARECER
Tendo em vista que se consideradas procedentes as razões apresentadas no Recurso interposto
intempestivamente pela RECORRENTE esta Administração estará ferindo o Principio da Isonomia; uma vez
que a Administração Pública não somente deve buscar a proposta mais vantajosa, mas também demonstrar
que concedeu à todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade.
Tendo em vista o Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteiam 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.
A Administração Pública se destina a garantir a observância do princípio constitucional da Isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a
todos interessados.
Sendo assim, decide a Presidente da Comissão de Licitações do Município à luz do objeto licitado e da
conformidade das condições editalícias com o ordenamento jurídico, quanto à Improcedência do novo
Recurso interposto INTEMPESTIVAMENTE, já que a empresa já havia apresentado suas contrarrazões no
momento correto a qual já havia sido julgada bem como o Recurso interposto pela empresa CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA, com referência ao Certame da Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N°. 06/2020, Processo Administrativo nº. 5.176/2020, cujo objeto é a Construção de uma UPA 1 UNIDADE de Pronto de Atendimento do tipo 1, localizada na Praia do Forte, no Litoral de Mata de São João.
SMJ
Mata de São João, 23 de junho de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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Mata de São João/BA, 23 de Junho de 2020.
Comissão Coordenadora, conforme Decreto nº 525/2020
Vivian Germano Moura
Matrícula 5829

Anderson Sá Laudano
Matrícula 7706

Italo Cezar Santos de Oliveira
Matrícula 7934

Prefeitura Municipal de Mata de São João
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ANEXO I
DIA 25/06/2020 – QUINTA-FEIRA– 08:30 HORAS
(Os portões serão aberto ás 08:00 e fechado as 08:30)
LOCAL: GINÁSIO POLIESPORTIVO EDVALDO RATES
(Endereço; Rua Luiz Antonio Garcez- Centro- Parque da Cidade– Mata de São João)

CARGO:AGENTE DE VARRIÇÃO
CÓDIGO DA VAGA: 001-SEDE E ZONA RURAL
ORDEM
CANDIDATO
26
ANTONIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

RG
0873169603

SITUAÇÃO
CLASSIFICADOS
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ANEXO II
DIA 25/06/2020 – QUINTA-FEIRA – 10:00 HORAS
(Os portões serão aberto ás 09:00 e fechado as 09:30)
LOCAL: CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES - CTS
(Endereço; Avenida do Farol, s/n – Praia do Forte – Mata de São João)

CARGO:AGENTE DE VARRIÇÃO
CÓDIGO DA VAGA: 002- LITORAL
ORDEM

CANDIDATO

RG

63

FLAVIO DOS SANTOS DE SOUZA

2001618069

SITUAÇÃO
CLASSIFICADO

64

JEFERSON DE JESUS OLIVEIRA

1465880453

CLASSIFICADO

65

EVERALDO RAMOS DA SILVA

2137228440

CLASSIFICADO

66

EDUARDO ROMÃO DA SILVA

2184574304

CLASSIFICADO

67

GILMARIO MESSIAS DOS SANTOS

1472703405

CLASSIFICADO

68

EZEQUIEL ROCHA NUNES

2217230808

CLASSIFICADO

69

EVERTON LUIS SOUZA NASCIMENTO

2187220443

CLASSIFICADO

Prefeitura Municipal de Mata de São João
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ANEXO III
DIA 25/06/2020 – QUINTA-FEIRA – 10:00 HORAS
(Os portões serão aberto ás 09:00 e fechado as 09:30)
LOCAL: CENTRO DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES - CTS
(Endereço; Avenida do Farol, s/n – Praia do Forte – Mata de São João)

CARGO:AGENTE DE APOIO
CÓDIGO DA VAGA: 004-LITORAL
ORDEM

CANDIDATO

RG

15

ROBERT SOUZA REIS

2118111495

SITUAÇÃO
CLASSIFICADO

16

AYRTON LUIS CORREIA MOURA

1537945181

CLASSIFICADO
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 251/2020

Processo nº: 008669/2020
Contratante: Município de Mata de São João e Fundo Municipal de Ação Social.
Contratado: Rose Meire Avelino Cardoso
CPF do contratado: 262.021.585-49
Objeto: Credenciamento de costureiras para prestação dos serviços de produção emergencial de máscaras
artesanais a serem destinadas as pessoas de vulnerabilidade social e econômica e para funcionários públicos,
com fins de promover a contenção do contágio do Coronavírus (COVID-19), legalmente reconhecidos,
conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital de Credenciamento 001/2020.
Valor Global: O valor global do contrato é de R$346,50 (Trezentos e quarenta e seis reais e
cinqüenta centavos).
Prazo: O prazo de vigência para a execução do objeto deste credenciamento será até 04 (quatro) meses em
que for firmado, contados da data de assinatura do Contrato.
Data de assinatura: 23/06/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos
Secretária de Ação Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência social
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