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Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

DECISÃO REFERENTE A RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO DE TOMADA
DE PREÇOS Nº 005/2022.

Versam os autos sobre o processo licitatório adotado na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº 005/2022, objetivando a contratação de empresa especializada para realização
de obras de engenharia, visando à reforma da Praça São Bernardo, localizada no Distrito de
Arapiranga, neste município.

Com efeito, resultaram inabilitadas no predito certame, dentre outras, as empresas
TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI (CNPJ 18.085.448/0001-10), pelo
fundamento de não atender as exigências contidas nos itens 5.5.2 e 5.5.2.1 do edital, CATs
apresentadas não pertencem ao responsável técnico da empresa e os atestados em nome
da pessoa jurídica não contém registro no CREA e CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI
(CNPJ 10.631.754/0001-01), por não atender a exigência contida no item 5.6.2 do edital,
balanço patrimonial sem registro na junta comercial do estado.

Pois bem, inconformadas com a decisão da Comissão Permanente de Licitação, as
referidas empresas interpuseram recursos administrativos, que se conhece dado a
tempestividade, e no mérito se nega provimento, dado a ausência de requisitos fáticos e
jurídicos para modificar a decisão atacada.

Neste sentir, verifica-se, em síntese, que os recursos manejados atacam a decisão
administrativa, sob objurgação, sob o fundamento de que a empresa TRATLOC
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI comprovou a qualificação técnica, devendo se
aplicar o princípio do formalismo moderado, bem como o princípio da competividade,
consignando, ainda, a recorrente CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI que por “mera falha
na documentação” não houve apresentação do balanço patrimonial registrado na junta
comercial, todavia, o balanço apresentado disponibiliza todas as informações para o fim a
que se destina, devendo ser afastado o excesso de formalismo.

Afigura-se consignar que é de suma importância a previsão legal do artigo 3º, art. 41 e art.
55, XI, todos da Lei Federal 8.666/93, que dispõem que a Administração está
estritamente vinculada ao edital convocatório, vejamos:
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“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. ”
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam: […] XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao
termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencedor. ”

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo tempo em que privilegia a
transparência do certame, garantindo a plena observância dos princípios da igualdade,
impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, preceitua que o
julgamento das propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras
previamente estipuladas. Isso sem contar a necessidade de perpetuação de tal vinculação
durante toda a execução do contrato.
A Administração tem o dever de respeitar aquilo que foi estabelecido pelo diploma editalício,
não podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente estabelecidas.
Tal princípio não é mera conveniência ou simples prerrogativa legal que pode ser facilmente
descartada. Jamais poderia se falar no desrespeito a tal princípio, este está atrelado a,
praticamente, todos os demais princípios arrolados pela legislação, doutrina e aceitos pela
jurisprudência, a Isonomia e o Julgamento Objetivo são exemplos de princípios adstritos
diretamente àquele.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKI0RTE3NJG5M0UXM0NGOT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
4 - Ano VI - Nº 3515

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

O próprio instrumento convocatório torna-se lei no certame ao qual regulamente, é
impossibilitado que as cláusulas sejam descumpridas por qualquer uma das partes, seja a
Administração, sejam as empresas participantes.

É impossível a execução de um certame sem que seja observado o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório. Sem este jamais poderá ser alcançado o julgamento objetivo.
No mesmo passo, também será impossível atingir o princípio constitucional da Isonomia,
que estabelece a igualdade de condições entre os participantes.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório tem como finalidade principal evitar
que

administradores

realizem

análise

de

documentos

de

habilitação

de

forma

arbitrariamente subjetiva, o que pode viabilizar o direcionamento do contrato em defesa de
interesses pessoais ou de terceiros, em total contrariedade com o princípio da isonomia
entre os licitantes e demais princípios da administração pública como moralidade,
impessoalidade, legalidade e afronta ao interesse público.
O que se almeja é, nos dizeres do eminente Celso Antônio, “impedir que a licitação seja
decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou propósitos
pessoais dos membros da comissão julgadora” (Celso Antônio, 1998, p. 338).
Dito isto, se observa que as exigências editalícias deste certame, que motivaram a
inabilitação das recorrentes, se fundamentam no princípio da estrita legalidade, não
vergastando normas de qualificação técnica, inexistindo fundamento para afastá-las. Veja-se
que o edital ao formatar as exigências a despeito da qualificação técnica o fez com base no
art. 30 da Lei nº 8.666/93, em perfeita consonância com o art. 55 da Resolução CONFEA Nº
1025 DE 30/10/2009, assim redigido: “Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da
pessoa jurídica. Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a
ela vinculado como integrante de seu quadro técnico.”. Assim sendo, se mantém
inabilitada a recorrente TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, por não
cumprir as exigências normatizadas pelo edital, mantendo inalterada a motivação libelada
na decisão da Comissão Permanente de Licitação.
No que se reporta a qualificação econômica-financeira a empresa CONSTRUTORA
CENTRAL EIRELI não cumpriu o quanto exigido no edital, apresentando balanço patrimonial
sem registro na junta comercial do estado, razão pela qual permanece inabilitada.
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Dito isto, se observa que as exigências editalícias deste certame, que motivaram as
inabilitações das recorrentes, se fundamentam no princípio da estrita legalidade, não
vergastando normas que norteiam a qualificação

técnica e econômica e financeira,

inexistindo fundamento para afastá-las.

Deste modo, a decisão da CPL fora editada com base em exigência de redação cristalina do
edital, que não pode ser superada, como exposto acima, caso contrário afrontaria princípios
solares que norteiam o processo administrativo licitatório, como o da isonomia, legalidade e
vinculação

ao

instrumento

convocatório.

Compete

observar

que

o

edital,

em

questionamento, não sofreu qualquer impugnação.

Desta forma, pelos motivos libelados, julga improcedente os recursos interpostos pelas
empresas TRATLOC CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ
18.085.448/0001-10 e CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI, inscrita CNPJ 10.631.754/000101, permanecendo inabilitadas.

Publica-se a presente decisão no Diário Oficial do Município, para ciência dos interessados.

Rio de Contas, em 21 de setembro de 2022.

Cristiano Cardoso de Azevedo
Prefeito
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