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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033-2021-SRP

O Pregoeiro Oficial do Município de Rio Real - BA, torna público aos interessados em participar
da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2021-SRP, que tem por objetivo o Registro de
Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Locação de Computadores e
Impressoras, para suprir as necessidades das Secretarias deste Município de Rio Real-Ba. Que
a sessão de abertura será no dia 27/10/2021 as 09:00 horas (Horário da Brasília), através do
site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou edital e seus
anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou www.rioreal.ba.gov.br. Maiores
informações. Tel.75 3426-1320, ou pelo email, licitacaopmrr@gmail.com. Rio Real, Ba, 15 de
outubro de 2021. Pierre Matos da Silva – Pregoeiro Oficial.
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JULGAMENTO DE RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
ESTADO DA BAHIA

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGAO ELETRONICO N. 027-2021-SRP
EMENTA: Recurso interposto contra o processo de
PREGAO ELETRONICO N. 027-2021
na fase de
habilitagao, onde a Empresa COMERCIAL S. ALMEIDA
EIRELI, impetra recurso, contra decisao do Pregoeiro
adotada na analise dos documentos de habilitagao, quando
da declara$ao de habilitate da empresa ALFALIMP
COMERCIO DE MATE. DE LIMPEZA LIDA.
0 Pregao Eletronico em comento visa o “Registro de Pregos para futura e
eventual contratagSo para o fornecimento parcelado de materials de limpeza
em geral e descartaveis para manutengao das secretarias e de material de
higiene hospitalar para serem utilizados no Hospital Municipal e na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do Municipio de Rio Real - Estado de Bahia”.
Recorrente: COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI
Recorrida: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL - PREGOEIRO.
PARECER FINAL:
Apos o recebimento do parecer juridico exarado pelo Procurador Municipal,
subscrito pelo llmo. Dr. Raul Francis Oliveira da Silva, onde o mesmo conclui
pelo deferimento do recurso, conforme segue em anexo, este pregoeiro
seguindo o parecer juridico se posiciona no sentido de deferir o recurso
interposto pela empresa COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI, e em
consequ&ncia, serao realizados os procedimentos de praxe para conhecimento
dos interessados.

Rio

al/Bahia, 14 de outubro de 2021.
J

PD.

Pierre M^fosrda SHva
/ Predoeiro Oficial
/

Com a nossa concordSncia aos entendimentos e procedimentos adotados pelo
Pregoeiro Pierre Matos da Silva, esta equipe de apoio, no presente Pregao
Eletronico.
Equipe de Apoio:
em.

ampos dos Santos

oao Martins dos Anjos Neto

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.
CNPJ: 15.088.800/0001-83
tel: (75)3426-1320
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PARECER JURfDICO
PREGAO ELETRONICO N. 027/2021

ASSUNTO: INABILiTA<JAO;
EMPRESAS RECORRENTES:
?■

VANILSON BEZERRA DOS SANTOS ME, CNPJ: 10. 384.406/0001-79.

'.!i
. ■ M

COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI, CNPJ: 07.484.132/0001-10;
EMPRESAS RECORRIDAS:

'

ALFAUMP COMERCIO DE MATERIA DE L1MPEZA LTDA, CNPJ:00.429.189/0001-32;
LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES EIRELI, CNPJ:19.112.177/0001-08;

n;

No tocante ao objeto da licitagao, a finalidade e a contrata^ao de empresa para
fornecimento de material de limpeza em geral e descartaveis, e de higiene
hospitalar para serem utilizados no Hospital Municipal e na UPA.

■ .X:

O Pregoeiro solicita parecer juridico para auxiliar no julgamento dos recursos
interpostos tempestivamente pelas empresas recorrentes a respeito da
inabilitagao das empresas vencedoras.
A empresa recorrente VANILSON BEZERRA DOS SANTOS ME testifica em suas
razoes contra as recorridas, em resumo, o seguinte:
"O pregao eletronico n 027/2021 PE, lote 01, teve deciarado pelo
pregoeiro, como vencedor, a empresa ALFAUMP COMERCIO DE
MATERIA DE LIMPEZA LTDA, porem durante a realizagao do pregdo
eletrdnico a empresa apresentou o produto do item 23 sem
conformidade com o determinado no Edital Licitatorio, tendo sido
impugnado pelo recorrente, tendo em vista a marca apresentada ndo
fabrica o produto conforme especificado no edital, requerendo a
apresentagao da amostra do produto. O Sr. Pregoeiro determinou que

1
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■i

fosse realizado a amostra do produto, tendo a empresa declarada
vencedora enviado o ficha tecnico do mesmo, em anexo, onde
continha a informagdo na Composigao:
Tensoativo Anionico, alcalinizantes, coadjuvantes, superconcentrado,
sequestrante, anti-redepositante, Cargo, Enzimas, branqueador
optico, corante,fragrancia eagua.

?

:■ ;.-I
'w-b

Ocorre que, apos a apresentagao da ficha tecnica, encaminhamos emaii diretamente para a fabricante do produto solicitando a ficha
tecnica do Sabao em po, STAR PLUS, o mesmo apresentado pela
empresa dedarada vencedora e para nossa surpresa foi constatada
divergencia na composigao apresentado nas fichas tecnicas
apresentadas".

■. ’i

.

V

%■

■A

"O pregdo eletronico n°027/2021-PE, lote 02, teve declarado pelo
pregoeiro, como vencedor, a empresa LUCK COMEROO DE PAPELARIA
E CONFECQOES EIRELI, porem durante a realizagdo do pregao
eletronico a empresa apresentou marcas que nao fabricam os
produtos exigidos no item 12 e item 16 constante na tabela de prego
do edital, tendo sido impugnado pelo recorrente, em decorrencia da
nao fabricagao dos produtos.
Ocorre que as fabricantes indicadas pela recorrida nao fabricam os
produtos, como segue: 0 edital exige a escova de limpeza, plastico
com cerdas de naylon, para entrada de sucgao e vdlvula do
endoscopic, e, a fabricante apresentado pela recorrida tern em sua
linha de produtos apenas VASSOURAS, RODOS E PAS, nao fabricando
o item exigido no edital.

-3

Ainda, foi apresentado como fabricante da Lixeira de SOL com Pedal a
empresa ARIPLAS, porem a mesma nao fabrica lixeiras com a
capacidade, acima mencionada e exigida no edital licitatorio".

\
y

A empresa recorrente COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI, testifica em suas razoes
contra a recorrida, em resumo, o seguinte:

"Ha de se destacar, que a EMPRESA ALFALIMP COMEROO DE
MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, se encontra impedida de LICITAR E
CONTRATAR, com a ADMINISTRA^AO PUBLICA, em todas as suas

's W.

2
s'
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esferas publicas, sendo ela, municipal, estaduai ou federal, pois a
mesma encontra SUSPEN5A e multada peio munidpio de BOQUIRA BA, conforme anexo, da publicagao do didrio oficial do referido
munidpio, porinfringir lei 8.666/93".
<
A empresa recorrida LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECgOES EIRELI nao
apresentou contrarrazoes.

V

Contudo, a recorrida ALFALIMP COMERCIO DE MATERIA DE LIMPEZA LTDA, em
resumo, alegou em suas contrarrazoes:
’I

■S
m’I

Ocorre que, como taxativamente exposto no Despacho publicado no
DOM, caso nao houvesse o pagamento da multa, geraria as
penalidades secundarias das quais se destaca a inidoneidade da
empresa e a proibigao de participar das licitagoes exclusivamente no
Munidpio de Boquira -Bahia. Entretanto, a aplicagao da multa
encontra-se sub judice e nao ha qualquer aplicagao de penalidade
secundaria, quiga tornando a Recorrida empresa iniddnea, conforme
a Consulta Consolidada de Pessoa Jundico (em anexo).

«**•/

•v.
■:

:k; 3
'!
4 '!

•\
V

Inconformada, a 2° Recorrente insiste em tal argumentagao, inclusive
tecendo grave acusagao de manipulagao da Ficha Tecnica do produto.
Ocorre que, a Ficha Tecnica apresentada pela Recorrida fora enviada
pela empresa via e-mail e consta explicitamente que o Sabao em P6,
possui teor concentrado conforme requerido Edital, nao havendo
qualquer razao para a desclassificagao da empresa. Vejamos:

<

■;

Os autos foram encaminhados a esta Procuradoria para parecer jundico.
•5

•j

V

Passamos a analise.

f

E o relatorio.
Da Tempestividade.
Os recursos sao tempestivos, por meio de confirmagao de solicitagao de parecer
do Pregoeiro, datada de 30/09/2021.

c
f.

:■«
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Passamos a decidir.
Insta dizer, que a determinagao para a realizagao de ticitagao publica tem hoje
sede constitutional, mais precisamente no art.37, XXI da nossa Carta Magna, onde
ela e exigida para a contrata^ao de obras, services, compras e alienapoes,
devendo-se assegurar igualdade de conduces entre os participantes.
.3
0 mestre Hely Lopes Meireles em sua obra Licitagao e Contrato Administrativo,
Ed. 2009, dispoe: "Toda iicitagao esta sujeita a determinados principles
irrelegaveis no seu procedimento, sob pena de se descaractehzar o instituto e
invalidor seu resultado sefetivo. Esses principios resumem-se, paro nos nos
seguintes prescrigdes: procedimento formal, publicidade de seus atos, igualdade
entre os licitantes, sigilo na apresentagao das propostas, vinculagao ao editaf ou
ao convite, julgamento objetivo, adjudicagao compulsoria ao vencedor."

■;?

'•1

0 Procedimento formal significa que a Iicitagao esta vinculada as prescrigoes legais
que a regem em todos os seus atos e fases. Nao so a lei, mas o regulamento, as
instru^des complementares e o edital pautam o procedimento da Iicitagao,
vinculando a Administragao e os licitantes ate a homologagao do julgamento.

a

U:

A Vinculagao ao Edital significa que a Administragao e os licitantes ficam sempre
adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatorio da
Iicitagao, quer quanto ao procedimento, quer quanto a documentagao, as
propostas, ao julgamento e ao contrato. 0 edital e a lei interna da Iicitagao, e,
como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administragao que
o expediu.
■u

E impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na Iicitagao.
Considerando, entao, que os licitantes estarao vinculados as disposigoes
editah'cias, em nome do contraditorio e da ampla defesa, demonstra-se de muita
relevancia que eles tenham oportunidade de manifestar contrariedade as regras
estabelecidas pela Administragao. Ou seja, os participantes da Iicitagao sao
diretamente afetados por urn eventual descumprimento das regras colocadas no
edital - podendo ser afastados do certame - antes que tais regras, de fato, se
tornem imutaveis (o que acontece quando a Iicitagao e aberta), e precise facultar
aos interessados a possibilidade de se insurgirem contra a fixagao destas
disposigoes.
Registre-se que neste memento da publicagao do edital passa a valer urn prinefpio
importantissimo aplicavel as licitagoes publicas, o principio da vinculagao ao

4
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instrumento convocatorio. Por meio dele, entendemos que todos os envolvidos
de alguma maneira com a licitagao estao vinculados, obrigatoriamente, aos
termos veiculados peio edital. Ou seja, de regra, se esta previsto no instrumento
convocatorio, nao ha possibilidade de se adotar outro procedimento a nao ser
aquele trazido no bojo do edital.

-5
■ uji

‘OK*.*'

Neste momento, a Administragao assume urn compromisso publico: de que
mantera as regras dispostas no edital ate a conclusao da licitagao e eventual
contrato que dela surgir.
Entretanto, independentemente da modalidade de licitagao adotada, o sucesso de
uma contratagao - dentre outros fatores - esta intrinsecamente ligado com a
adequada descrigao de seu objeto. Urn objeto descrito de forma ruim, imprecisa,
inadequada, incompleta, obscura, resulta em contratagoes fracassadas.

l
Vs

3

Da mesma forma que a descrigao do objeto - por mais comum ou simples que
possa parecer - requer todo cuidado e cautela, muitas vezes, havera necessidade,
para garantir uma boa aquisigao, de comprovar-se a qualidade, funcionalidade,
durabilidade e desempenho do produto, atraves de averiguagoes, testes etc, que
verifiquem objetivamente se o bem satisfaz as exigencias do edital. E isso podera
ser efetuado atraves de solicitagao de amostras ou prototipos.
Cabe a seguinte colagao do TCU, na Decisao Plenaria 1237/2002, onde analisava a
exigencia de amostra em Tomada de Pregos, recomendou:

!

Nao viola o Lei 8.666/93 o exigencia. no fase de classificacao, de
fornecimento de amostras pelo licitante que estiver
provisoriamente em primeiro lugar, a fim de que a Administracao
possa, antes de adjudicar o objeto e celebrar o contrato,
asseguror-se de que o objeto proposto pelo licitante conforma-se
de fato as exigencias estabelecidas no edital. (arifos nossos).
Tem-se apontado como fundamento legal apto a amparar a exigibilidade de
amostras no Pregao o art. 43, incisos IV e V, da Lei n^ 8.666/1993, de aplicagao
subsidiaria .ao Pregao, que impoe a necessaria verificagao da conformidade da
proposta com os requisites do edital.
Contudo, antes de analisar o merito das razoes elencadas nos recursos e na pega
das contrarrazoes, foi solicitada informagao ao Pregoeiro no que se refere as
amostras dos produtos questionados pela recorrente VANILSON BEZERRA DOS
SANTOS ME dos licitantes vencedores, uma vez citados como sendo {produtos dos

5
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itens 12, 16 e 23), bem como, em caso afirmativo, se houve a apresentagao dos
mesmos.
-i

Apos, foi encaminhada resposta, em resumo, in verbis:
Finalizada a fase de disputa dos lotes pertencentes a referida
licitapao, foi iniciada a averiguagdo da aceitabilidade das
propostas e documentapao de habilitapao das empresas
arrematantes, nesse momenta no campo de mensagens do
sistema no lote 01 foi questionado peia empresa VANILSON
BEZERRA DOS SANTOS - ME (Sr. Pregoeiro a marca do Sabao em
po do item 23 do lote 1, apresentado peia ganhadora naofabrica
sabao em po concentrado, requer a apresentapao do produto sob
pena de desclassificapao, por nao atender o edital.) , com a
existencia desse questionamento foi requisitado ao arrematante
sempre no campo de mensagens do sistema, que enviasse a ficha
tecnica com a descripao compieta do produto para verificar a
procedencia do questionamento feito. Em resposta a empresa
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE UMPEZA LTDA, enviou a
ficha tecnica requisitado por e-mail que foi anexada em seguida
ao sistema para todos terem acesso, fazendo a verificapao da
mesma, constatado que que o produto cotado atendia as
especificapdes contidas no edital, assim, dando continuidade ao
processo foi declarada a arrematante como vencedora do
certame, com isso, foi aberto a prazo para interposipao de recurso,
nesse fase, em suas pepas recursais, VANILSON BEZERRA DOS
SANTOS - ME realizou alegapdes a respeito da veracidade das
informapdes contidas na ficha tecnica do produto do item 23.
Como se le no texto acima, e aplicada uma multa e dado um prazo
de 30 dias para que a mesma seja quitada, apos esse prazo, caso
nao seja quitada sera procedida a inscripao na divide ativa
municipal, bem como penalidade de impedimenta de licitar.
Assim, nosso entendimento foi que se tratava da rescisao
contratuai com a possfvel aplicapdo de penalidade de
impedimento de licitar com o Municlpio conforme preconiza a Lei
10520/2002.
Na averiguapao dos documentos de habilitapao e previsto no
Edital no item 11.01.1 a Consulta Consolidada de Pessoa Jurldica
do Tribunal de Contas da Uniao (https://certidoes-
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apf.apps.tcu.gov.br/), feita a consulta atraves do CNPJ da referida
empresa a qual nao consta. 11.0.1 - A consulta ao cadastro sera
realizada em name da empresa licitante e tambem de seu socio
majoritario, por forgo do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que
preve, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibigao de contratar com
o Poder Publico, inclusive por intermedia de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.
b) As mesmas alegagoes foram feitas pela empresa VANILSON
BEZERRA DOSSANTOS- ME, no lote 02, questionando os itens 13 e
16 alegando que as marcas nao atendiam ao edital, o mesmo
procedimento adotado no lote 01 foifeito no lote 02.

't

••5.P

II

K-'-

c
■;y

c) A respeito da alegagao feita pela empresa COMERCIAL 5.
ALMEIDA EIRELI, na sua pega recursal, foi feita uma pesquisa no
DOM do Municfpio Boquira/BA, no qual consta uma publicagao de
Despacho Administrativo que Determina a Rescisao do Contrato
N° 090-2021 PP - Pregao Presencial N° 040-2020-PP, abaixo parte
da transcrigao do texto publicado:

>r:
• V

*!.'■

Pefos motivos esposados, diante da comprovada e lamentavel
inexecugao contratual, com fundamento nos arts. 58, II, 78,1, 79,
I, todos da Lei n° 8.666/93, determina-se a rescisao unilateral do
contrato de n° 090-2021 PP, apiicando-se, ainda, a empresa
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, inscrita no
CNPJ sob n° 00429.189/0001 32, as penalidades de multa, no
patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, a ser
quitada no prazo de 30 (trinta) dias, apos tal data nao adimplida
a multa, proceda-se a inscrigao na dfvida ativa municipal, bem
como a penalidade de impedimenta de licitar e contratar com este
municlpio, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos definido no
Art. 7 da Lei 10520/02, eis a redagao.
Analisando agora o merito, vejamos:

V,1

>1

■«

c

Sobre as alegagoes da empresa recorrente COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI, de que
a EMPRESA ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, se encontra
impedida de LICITAR E CONTRATAR, com a ADMINISTRACAO PUBLICA, em todas
as suas esferas publicas, sendo ela, municipal, estadual ou federal, pois a mesma
encontra SUSPENSA e multada pelo municlpio de BOQUIRA - BA, conforme anexo.

>

7
V
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•

da pubiicagao do didrio oficial do referido munidpio, por infringir lei8.666/93, ca be
asseverar que assiste razao, senao vejamos:

:

0 artigo 87 da Lei de Licitaqoes, estabelece:

'j

Art 87. Pela inexecugao total ou parcial do contrato a
Administragao podera, garantida a previa defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sangdes:
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/ - advertencia;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no
contrato;

■>!?

Ill - suspensao temporaria de participagao em licitagao e
impedimenta de contratar com a Administragao, por prazo ndo
superior a 2 (dois) anos;
IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publico enquanto perdurarem os motives
determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administragao pelos prejulzos resultantes e apos decorrido o
prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.
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Assim, cabe a analise do §2? do mesmo artigo: As sangdes previstas nos incisos I,
III e IV deste artigo poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada
a defesa previa do interessado, no respective processo, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis.

*

Neste caso, o termo "bem como" constante no texto da decisao do municipio de
Boquira (D.O.M. Ed. 2085 de 17/03/2021) e uma conjunqao aditiva que, no
presente caso, acresceu e adicionou uma outra penalidade, a de impedimenta de
licitar e contratar com aquele municipio, isto e, trata-se de uma outra sangao, de
forma independents e autonoma, que nao tern relagao com o pagamento ou nao
da multa aplicada.
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N§o obstante, a atecnia do texto, o pagamento ou nao da multa intervem apenas
na inscrigao da di'vida ativa daquele municipio, para fins de iminente execugao
judicial.
,v
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Registre-se a colagao de entendimentos pacificados sobre a ampla eficacia da
suspensao temporaria, como ja se pronunciou o STJ em algumas oportunidades,
observe:

<

"A punigao prevista no inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 nao
produz efeitos somente em relagao ao orgao ou ente federative
que determinou a punigao, mas a toda a Administragao Pubiica,
pois, caso contrdrio, permitir-se-ia que empresa suspense
contratasse novamente durante o periodo de suspensao, tirando
desta a eficacia necessaria." (REsp ng 174.247/SP, 2g T., rel. Min.
Castro Meira, DJ de 22.11.2004)

":n
t.

0 TCU, na Camara, ja se manifestou sobre a ampla eficacia da suspensao
temporaria:
A suspensao temporaria de participagao em licitagdo e
impedimenta de contratar com a Administragdo prevista no inciso
III do art. 87 da Lei 8.666/1993 estende-se a toda Administragao
Pubiica
"A vedagao a participagao em licitagoes e a contratagao de
particular incurso na sangao prevista no inciso III do art 87 da Lei
8.666/1993 estende-se a toda a Administragao direta e indireta".
Esse foi um dos entendimentos do Tribunal ao apreciar pedido de
reexame interposto pela Empresa Brasifeira de Infraestrutura
Aeroportuaria - (Infraero), contra o Acordao ng 1.166/2010-TCUlg Camara, o qual determinou que ndo fossem incluldas nos
editais de licitagdo da empresa clausulas impedindo a
participagao de interessados suspensos por ente distinto da
Administragao Pubiica e de empresas de cujo ato constitutive
fagam parte diretores, socios ou dirigentes que tenham
participado de outra pessoa jundica suspensa. Para o relator do
feito, Ministro Jose Mucio, como o Tribunal entende que a sangao
prevista no art. 87, inciso III, da Lei ng 8.666/1993 restringe-se a
entidade que a aplicou, nao haveria razao para reforma da
deliberagao originaria. Todavia, o Ministro-Revisor, Walton
Alencar Rodrigues, dissentiu do encaminhamento proposto. Para
ele, que fora, inclusive, relator da deliberagao anterior, e que, na
ocasiao, defendeu tese identica a apresentada pelo relator do
recurso em exame, caberia ao Tribunal reverseu posicionamento.
Assim, "a proibigao de contratagdo de particular que ja revelou ser
indigno de ser contratado pela Administragao, descumprindo
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obrigagdes anteriormente pactuodos, como e o caso do particular
punido com a sangao prevista no inciso Hi do art. 87, tem o nitido
proposito de evitarfraudes e prejuizos ao erario". Por isso, citando
julgado do Superior Tribunal de Justiga, destacou que o
entendimento de que a suspensao imposta por um orgao
administrativo, ou um ente federado, nao se estende aos demais,
nao estaria em harmonia com o objetivo da Lei ng 8.666/93, de
tornar o processo (icitatorio transparente e evitar prejuizos e
fraudes ao erario, inciusive impondo sangdes aqueles que
adotarem comportamento improprio ao contrato firmado ou
mesmo ao procedimento de escolha de propostas. Portanto, a
interpretagao adequada quanto a punigao prevista no inciso III do
art. 87 da Lei 8.666/1993 seria pelo alcance para toda a
Administragao, nao se restringindo aos orgaos ou entes que as
apHcarem. A se pensar de outra maneira, seria possivei que uma
empresa, que ja mantivera comportamento inadequado outrora,
pudesse contratar novamente com a Administragao durante o
periodo em que estivesse suspense, tornando a punigao
desprovida de sentido. Apos o voto Ministro-Revisor Walton
Alencar Rodrigues, o relator reajustou seu voto, para acompanhalo e considerar legal a insergdo, pela fnfraero, de clausula
editalicia impeditiva de participagao daqueles incursos na sangao
prevista no inciso III da Lei 8.666/1993, mesmo quando aplicada
por outros orgaos ou entidades publicos, o que foi aprovado pelo
colegiado. Acordao n.e 2218/2011-1? Camara, TC-025.430/20095, rel. Min. Jose Mucio, revisor Min. Walton Alencar Rodrigues,
12.04.2011.
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Portanto, a empresa encontra-se impedida de licitar e contratar com a
administragao publica ate 17/03/2023.
Diante do exposto, resta deferido o recurso da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA
EIRELI.
Sobre o recurso interposto pela empresa VANILSON BEZERRA DOS SANTOS ME
contra a ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, houve perda do
objeto, uma vez que o recurso pode ser extinto sempre que algum evento venha
a prejudicar a solugao de questao pendente, de modo que se tornaria meramente
hipotetica a decisao a seu respeito.

10
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Na verdade, o que acontece e o desaparecimento do objeto, quando realmente a
parte nao pode mais extrair utilidade alguma da medida administrativa pendente
de parecer ou julgamento, uma vez que ja houve manifestagao favoravel no
recurso da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI pela inabilitagao da recorrida
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.

t

A perda do objeto, no entendimento de Humberto Theodore Junior (Curso de
Direito de Processo Civil, 2015), e o argumento utilizado para extinguir o processo
quando houver algum evento que venha a causar prejuizo a solugao de questao
pendente, tmpedindo-a de relevancia atual.
No que se refere as alegagoes trazidas no recurso da empresa recorrente
VANILSON BEZERRA DOS SANTOS ME contra a recorrida LUCK COMERCIO DE
PAPELARIA E CONFECgOES EIRELI de que nao foi atendido o edital: ja que a
empresa apresentou marcas que nao fabricam os produtos exigidos no item 12 e
item 16 constante na tabela de prego do edital, bem como a afirmagao de que o
edital exige a escova de limpeza, plastico com cerdas de naylon, para entrada de
suegao e valvula do endoscopio, e, afabricante apresentada pela recorrida tern em
sua linha de produtos apenas VASSOURAS, RODOS E PAS. Ainda, foi apresentado
comofabricante da tixeira de 60L com Pedal a empresa ARIPLAS, porem a mesma
nao fabrica lixeiras com a capacidade, acima mencionada e exigida no edital
licitatorio.
Nao obstante a ausencia de contrarrazoes pela empresa recorrida, as referidas
alegagoes da recorrente nao foram acompanhadas pelas provas.
Resta patente que no tocante as afirmagoes da Recorrente, sem provas, em nada
demonstram a plausibilidade do seu direito, sendo meras alegagoes.
Alude a este contexto, tambem, o principio da razoabilidade que recomenda, em
linhas gerais, uma certa ponderagao dos valores jurldicos tutelados pela norma
aplicavel a situagao de fato. Como diz Margal Justen Filho, o principio da
proporcionalidade, prestigia a "instrumentalidade das normas jurfdicas em relagao
aos fins a que se orientam" e "exclui interpretagoes que tornem inutil a finalidade
buscada pela norma". (JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de Licitagoes e
Contratos Administrativos, 99 Ed., Sao Paulo: Dialetica, 2002, p. 66-67).
Preliminarmente, insta dlzer, que o art. 15 do novo CPC estabelece que as normas
do processo civil serao aplicadas de maneira supletiva e subsidiaria aos processes
administrativos.
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Em que pese parecer-nos inquestionavel a possibilidade legal conferida pelo CPC
de se dinamizar o onus da prova tambem nos processos administrativos, resta
obvio que a aplicaqao da carga dinamica da prova em tais feitos devera ser
submetida a inevitaveis adaptaqoes, ante a constataqao de que: primeiro, nao ha
partes no processo administrative (ha interessados).
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For estar o Estado lindado ao principio da legalidade e licito asseverar que a
caberia ao autor neste caso o onus da prova, verificadas as hipoteses do artigo 373
do novo Codigo de Processo Civil.

•:

Diante do exposto, nao comporta providencias o recurso apresentado pela
empresa VANILSON BEZERRA DOS SANTOS ME contra a recorrida LUCK COMERCIO
DE PAPELARIA E CONFEC^OES EIRELI qual requer o seu indeferimento.

;
•r

■ i

Rio Real, 13/de outubro de 2021.
-

Raul FraHas Ollyeira da Silva
Procurador Municipal
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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGAO ELETRONICO N. 027-2021-SRP

DO JULGAMENTO HIERARQUICO

Apos analise de tudo o quanto exposto e pelo acatamento e provimento da decisao
exarada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Rio Real - Bahia, 14 de outubro de 2021.

Ant^riio'Alves dos Santos
Prefeito Municipal

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.
CNPJ: 15.088.800/0001-83
. tel: (75) 3426-1320
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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGAO ELETRONICO N. 027-2021-SRP
EMENTA: Recurso interposto contra o processo de
PREGAO ELETRONICO N. 027-2021-SRP, na fase de
habilitagao, onde a Empresa VANILSON BEZERRA DOS
SANTOS-ME, impetra recurso, contra decisao do Pregoeiro
adotada na an£lise da proposta de pregos, da empresa
ALFALIMP COMERCIO DE MATE. DE LIMPEZA LIDA,
quando da declaragao de vencedora no lote 01 e da
empresa LUCK COMERCIO
DE PAPELARIA E
CONFECC6ES EIRELI no lote 02
O Pregao Eletronico em comento visa o “Registro de Pregos para futura e
eventual contratagao para o fornecimento parcelado de materials de limpeza
em geral e descarteveis para manutengao das secretarias e de material de
higiene hospitalar para serem utilizados no Hospital Municipal e na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do Municipio de Rio Real - Estado de Bahia”.
Recorrente: VANILSON BEZERRA DOS SANTOS-ME.
Recorrida: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL - PREGOEIRO.
PARECER FINAL:
Apos o recebimento do parecer juridico exarado pelo Procurador Municipal,
subscrito pelo llmo. Dr. Raul Francis Oliveira da Silva, onde o mesmo conclui
pelo indeferimento do recurso, conforme segue em anexo, este pregoeiro
seguindo o parecer juridico se posiciona no sentido de indeferir o recurso
interposto pela empresa VANILSON BEZERRA DOS SANTOS-ME, e, em
consequencia, serao realizados os procedimentos de praxe para conhecimento
dos interessados.
Rio Real - Bahia, 14 de outubro de 2021.
Pierre Matos da Silva
Pregoeiro Oficial
Com a nossa concord£ncia aos entendimentos e procedimentos adotados pelo
Pregoeiro Pierre Matos da Silva, esta equipe de apoio, no presente Pregao
Eletrdnico.
Equipe de Apoio:
Denize Campos dos Santos

2.

T

I'lQ
^oao Martins dos Anjos Neto

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.
CNPJ: 15.088.800/0001-83
tel: (75)3426-1320
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PARECER JURfDICO
PREGAO ELETRONICO N. 027/2021

i

ASSUNTO: INABILITACAO;

■:

EMPRESASRECORRENTES:
VANILSON BEZERRA DOS SANTOS ME, CNPJ: 10. 384.406/0001-79.
COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI, CNPJ: 07.484.132/0001-10;
EMPRESAS RECORRIDAS:
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIA DE LIMPEZA LTDA, CNPJ:00.429.189/0001-32;
LUCK COMERCIODEPAPELARIAECONFECCOES EIRELI, CNPJ:19.112.177/0001-08;

No tocante ao objeto da licitagao, a finalidade e a contratagao de empresa para
fornecimento de material de limpeza em geral e descartaveis, e de higiene
hospitalar para serem utilizados no Hospital Municipal e na UPA.

■ ;>»

O Pregoeiro solicita parecer juridico para auxiliar no julgamento dos recursos
interpostos tempestivamente pelas empresas recorrentes a respeito da
inabilitagao das empresas vencedoras.
A empresa recorrente VANILSON BEZERRA DOS SANTOS ME testifica em suas
razoes contra as recorridas, em resumo, o seguinte:
"O pregao eletronico n 027/2021 PE, lote 01, teve declorodo pelo
pregoeiro, como vencedor, a empresa ALFALIMP COMERCIO DE
MATERIA DE LIMPEZA LTDA, porem durante a reolizapao do pregao
eletronico a empresa apresentou o produto do item 23 sem
conformidade com o determinado no Editai Licitatorio, tendo sido
impugnado pelo recorrente, tendo em vista a marca apresentada nao
fabrica o produto conforme especificado no editai, requerendo a
apresentagao da amostra do produto. O Sr. Pregoeiro determinou que

1
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fosse realizodo a amostra do produto, tendo a empresa declarada
vencedora enviado o ficho tecnico do mesmo, em onexo, onde
continha a informagao no Composigao:
Tensoativo Anidnico, alcafinizantes, coadjuvantes, superconcentrado,
sequestrante, anti-redepositante, Cargo, Enzimas, branqueador
optico, corante, fragrancia e agua.
Ocorre que, opos a apresentagdo daficha tecnico, encaminhamos email diretomente para a fabricante do produto solicitando a ficha
tecnica do Sabao em po, STAR PLUS, o mesmo apresentado pela
empresa declarada vencedora e para nossa surpresa foi constatada
divergencia na composigao apresentado nas fichas tecnicas
apresentadas".

: ‘t

l
t.

;
■■

■;

* •'5

\

-4

"O pregao eletronico n°027/2021-PE, lote 02, teve decfarado pefo
pregoeiro, como vencedor, a empresa LUCK COMERCK) DE PAPELARIA
E CONFECQOES E/RELI, porem durante a realizagao do pregao
eletronico a empresa apresentou marcas que nao fabricam os
produtos exigidos no item 12 e item 16 constante na tabela de prego
do edital, tendo sido impugnado pelo recorrente, em decorrencia da
nao fabricagao dos produtos.

■

7
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Ocorre que as fabricantes indicadas pela recorrida nao fabricam os
produtos, como segue: 0 edital exige a escova de limpeza, plastico
com cerdas de naylon, para entrada de sucgao e valvula do
endoscopio, e, a fabricante apresentado pela recorrida tern em sua
linha de produtos apenas VASSOURAS, RODOS E PAS, nao fabricando
o item exigido no edital.

;1

<v

Ainda, foi apresentado como fabricante da Lixeira de SOL com Pedal a
empresa ARIPLAS, porem a mesma nao fabrica lixeiras com a
capacidade, acima mencionada e exigida no edital licitatdrio".
A empresa recorrente COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI, testifica em suas razoes
contra a recorrida, em resumo, o seguinte:

"Ha de se destacar, que a EMPRESA ALFALIMP COMERCIO DE
MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, se encontra impedida de LICITAR E
CONTRATAR, com a ADMINISTRACAO p Ob UCA, em todas as suas

2
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esferas publicas, sendo efo, municipal, estadual ou federal, pois a
mesma encontra SUSPENSA e multada pelo munidpio de BOQUIRA BA, conforme anexo, da pubiicagao do diario oficial do referido
munidpio, por infringir lei 8.666/93".

A empresa recorrida LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECgOES EIRELI nao
apresentou contrarrazoes.

•. Si

'i.
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*c
V

'?

Contudo, a recorrida ALFALIMP COMERCIO DE MATERIA DE LIMPEZA LTDA, em
resumo, alegou em suas contrarrazoes:

■,

^

%

Ocorre que, como taxativamente exposto no Despacho publicado no
DOM, caso nao houvesse o pagamento da multa, geraria as
penalidades secundarias das quais se destaca a inidoneidade da
empresa e a proibigao de participar das iicitagdes exclusivamente no
Munidpio de Boquira -Bahia. Entretanto, a aplicagao da multa
encontra-se sub judice e nao ha qualquer aplicagao de penalidade
secundaria, quiga tornando a Recorrida empresa iniddnea, conforme
a Consuita Consolidada de Pessoa Jurfdica (em anexoj.

■
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Inconformada, a 2° Recorrente insiste em tal argumentagao, inclusive
tecendo grave acusagao de manipulagao da Ficha Tecnica do produto.
Ocorre que, a Ficha Tecnica apresentada peia Recorrida fora enviada
pela empresa via e-mail e consta explicitamente que o Sabao em P6,
possui tear concentrado conforme requerido Edital, nao havendo
qualquer razao para a desclassificagao da empresa. Vejamos:

:

y.v.

■:

Os autos foram encaminhados a esta Procuradoria para parecer juridico.
Passamos a analise.

;i

E o relatorio.
;

'

‘
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Da Tempestividade.
Os recursos sao tempestivos, por meio de confirmagao de solicita^ao de parecer
do Pregoeiro, datada de 30/09/2021.
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Passamos a decidir.
Insta di'zer, que a determinagao para a realizapao de licita^ao publica tem hoje
sede constitucional, mais precisamente no art.37, XXI da nossa Carta Magna, onde
ela e exigida para a contratagao de obras, servigos, compras e alienagoes,
devendo-se assegurar igualdade de condigoes entre os participantes.

■*.
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0 mestre Hely Lopes Meireles em sua obra Licitagao e Contrato Administrative,
Ed. 2009, dispoe: "Toda licitagao esta sujeita a determinados prindpios
irrelegdveis no seu procedimento, sob pena de se descaracterizar o instituto e
invalidar seu resultado seletivo. Esses prindpios resumem-se, para nos nas
seguintes prescrigdes: procedimento formal, publicidade de seas atos, igualdade
entre os licitantes, sigilo na apresentagao das propostas, vinculagao ao edital ou
ao convite, julgamento objetivo, adjudicagao compulsoria ao vencedor"

■

v
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0 Procedimento formal significa que a licitagao esta vinculada as prescrigoes lega’is
que a regem em todos os seus atos e fases. Nao so a lei, mas o regulamento, as
instrugdes complementares e o edital pautam o procedimento da licitagao,
vinculando a Administragao e os licitantes ate a homologagao do julgamento.

•i«

A Vinculagao ao Edital significa que a Administragao e os licitantes ficam sempre
adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatorio da
licitagao, quer quanto ao procedimento, quer quanto a documentagao, as
propostas, ao julgamento e ao contrato. 0 edital e a lei interna da licitagao, e,
como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administragao que
o expediu.

vtfi

f-

u•

E impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na licitagao.
-'

Considerando, entao, que os licitantes estarao vinculados as disposigoes
editalicias, em nome do contraditorio e da ampla defesa, demonstra-se de muita
relevancia que eles tenham oportunidade de manifestar contrariedade as regras
estabelecidas pela Administragao. Ou seja, os participantes da licitagao sao
diretamente afetados por um eventual descumprimento das regras colocadas no
edital - podendo ser afastados do certame - antes que tais regras, de fato, se
tornem imutaveis (o que acontece quando a licitagao e aberta), e precise facultar
aos interessados a possibilidade de se insurgirem contra a fixagao destas
disposigoes.

s

■‘4

v

Registre-se que neste momento da publicagao do edital passa a valer um principio
importantissimo aplicavel as licitagoes publicas, o principio da vinculagao ao

4
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instrumento convocatorio. Por meio dele, entendemos que todos os envolvidos
de alguma maneira com a licitagao estao vinculados, obrigatoriamente, aos
termos veiculados pelo edital. Ou seja, de regra, se esta previsto no instrumento
convocatorio, nao ha possibilidade de se adotar outro procedimento a nao ser
aquele trazido no bojo do edital.

' .'i

l

Neste momento, a Administragao assume urn compromisso publico: de que
mantera as regras dispostas no edital ate a conclusao da licitagao e eventual
contrato que dela surgir.
Entretanto, independentemente da modalidade de licitagao adotada, o sucesso de
uma contratagao - dentre outros fatores - esta intrinsecamente ligado com a
adequada descrigao de seu objeto. Urn objeto descrito de forma ruim, imprecisa,
inadequada, incompleta, obscura, resulta em contratagoes fracassadas.

C
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Da mesma forma que a descrigao do objeto - por mais comum ou simples que
possa parecer - requer todo cuidado e cautela, muitas vezes, havera necessidade,
para garantir uma boa aquisigao, de comprovar-se a qualidade, funcionalidade,
durabilidade e desempenho do produto, atraves de averiguagoes, testes etc, que
verifiquem objetivamente se o bem satisfaz as exigencias do edital. E isso podera
ser efetuado atraves de solicitagao de amostras ou prototipos.
Cabe a seguinte colagao do TCU, na Decisao Plenaria 1237/2002, onde analisava a
exigencia de amostra em Tomada de Pregos, recomendou:

k;«

Nao viola a Lei 8.666/93 o exigencia, na fose de classificacao, de
fornecimento de amostras pelo licitante aue estiver
provisoriamente em primeiro lugar, a fim de que a Administracao
possa, antes de adiudicar o objeto e celebrar o contrato,
assegurar-se de aue o objeto proposto pelo licitante conforma-se
de fato as exigencias estabelecidas no edital. (grifos nossos).

•• *

t

Tem-se apontado como fundamento legal apto a amparar a exigibilidade de
amostras no Pregao o art. 43, incisos IV e V, da Lei nQ 8.666/1993, de aplicagao
subsidiaria ao Pregao, que impoe a necessaria verificagao da conformidade da
proposta com os requisites do edital.
Contudo, antes de analisar o merito das razoes elencadas nos recursos e na pega
das contrarrazoes, foi solicitada informagao ao Pregoeiro no que se refere as
amostras dos produtos questionados pela recorrente VANILSON BEZERRA DOS
SANTOS ME dos licitantes vencedores, uma vez citados como sendo (produtos dos

5
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/tens 12, 16 e 23), bem como, em caso afirmativo, se houve a apresenta?ao dos
mesmos.
Apos, foi encaminhada resposta, em resumo, in verbis:
Finalizoda a fase de disputa dos lotes pertencentes a referida
licitagao, foi iniciada a averiguagao da aceitabilidade das
propostas e documentagao de habilitagao das empresas
arrematantes, nesse momento no campo de mensagens do
sistema no iote 01 foi questionado peia empresa VANILSON
BEZERRA DOS SANTOS - ME (Sr. Pregoeiro a marca do Sabao em
po do item 23 do Iote 1, apresentado pela ganhadora naofabrica
sabao em po concentrado, requer a apresentagao do produto sob
pena de desciassificagao, por nao atender o edital.) , com a
existencia desse questionamento foi requisitado ao arrematante
sempre no campo de mensagens do sistema, que enviasse a ficha
tecnica com a descrigao complete do produto para verificar a
procedendo do questionamento feito. Em resposta a empresa
ALFAUMP COMEROO DE MATERIAL DE UMPEZA LTDA, enviou a
ficha tecnica requisitado por e-mail que foi anexada em seguida
ao sistema para todos terem acesso, fazendo a verificagao da
mesma, constatado que que o produto cotado atendia as
especificagdes contidas no edital, assim, dando continuidade ao
processo foi declarada a arrematante como vencedora do
certame, com isso, foi aberto a prazo para interposigao de recurso,
nesse fase, em suas pegas recursais, VANILSON BEZERRA DOS
SANTOS - ME realizou alegagdes a respeito da veracidade das
informagoes contidas na ficha tecnica do produto do item 23.

:
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Como se le no texto acima, e aplicada uma multa e dado um prazo
de 30 dias para que a mesma seja quitada, apos esse prazo, caso
nao seja quitada sera procedida a inscrigao na divide ativa
municipal, bem como penalidade de impedimenta de licitar.

, ;;

%

Assim, nosso entendimento foi que se tratava da rescisao
contratual com a possfvel aplicagdo de penalidade de
impedimento de licitar com o Municfpio conforme preconiza a Lei
10520/2002.
Na averiguagao dos documentos de habilitagao e previsto no
Edital no item 11.01.1 a Consulta Consolidada de Pessoa Jurfdica
do Tribunal de Contas da Uniao (https://certidoes-
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apf.apps.tcu.gov.br/), feita a consulta otroves do CNPJ da referida
empresa a qua! nao consta. 11.0.1 - A consufta ao cadastro sera
realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu socio
majoritario, por forgo do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que
previ, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrative, a proibigao de contratar com
o Poder Publico, inclusive por intermedia de pessoa juridica da
quai seja socio majoritario.
b) As mesmas alegagdes foram feitas pela empresa VANILSON
BEZERRA DOSSANTOS- ME, no lote 02, questionando os itens 13 e
16 alegando que as marcas nao atendiam ao editaf, o mesmo
procedimento adotado no lote 01 foifeito no lote 02.

'h'--

V

:<

c) A respeito da alegagao feita pela empresa COMERCIAL S.
ALMEIDA EIRELI, na sua pega recursal, foi feita uma pesquisa no
DOM do Municipio Boquira/BA, no quai consta uma publicagao de
Despacho Administrative que Determine a Rescisao do Contrato
N° 090-2021 PP - Pregao Presencial N° 040-2020-PP, abaixo parte
da transcrigao do texto publicado:
Pelos motives esposados, diante da comprovada e lamentavel
inexecugao contratual, comfundamento nos arts. 58, II, 78,1, 79,
I, todos da Lei n° 8.666/93, determina-se a rescisao unilateral do
contrato de n° 090-2021 PP, apiicando-se, ainda, a empresa
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, inscrita no
CNPJ sob n° 00429.189/0001 32, as penalidades de multa, no
patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, a ser
quitada no prazo de 30 (trinta) dias, apos tal data nao adimplida
a multa, proceda-se a inscrigao na dfvida ativa municipal, bem
como a penalidade de impedimenta de licitar e contratar com este
municipio, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos definido no
Art. 7 da Lei 10520/02, eis a redagao.
Analisando agora o merito, vejamos:

li

<<
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;

Sobre as alegagoes da empresa recorrente COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI, de que
a EMPRESA ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, se encontra
impedida de LICITAR E CONTRATAR, com a ADMINISTRAQAO PUBLICA, em todas
as suas esferas publicas, sendo ela, municipal, estadual ou federal, pois a mesma
encontra SUSPENSA e multada pelo municipio de BOQUIRA - BA, conforme anexo.

■V
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da publicagdo do diario oficial do referido municipio, por infringir lei 8.666/93, cabe
asseverar que assiste razao, senao vejamos:
0 artigo 87 da Lei de Licitagoes, estabelece:

■:

Art. 87. Pela inexecugao total ou parcial do contrato a
Administragao podera, garantida a previa defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sangdes:
w

/ - advertencia;

'5

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no
contrato;
Ill - suspensao temporaria de participagao em licitagao e
impedimento de contratar com a Administragao, por prazo nao
superior a 2 (dois) anos;

‘vw. •*

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publico enquanto perdurarem os motives
determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.

t-’l'
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Assim, cabe a analise do §2? do mesmo artigo: As sangoes previstos nos incisos I,
III e IV deste artigo poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada
a defesa previa do interessado, no respective processo, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis.
■<

Neste caso, o termo "bem como" constante no texto da decisao do municipio de
Boquira (D.O.M. Ed. 2085 de 17/03/2021) e uma conjungao aditiva que, no
presente caso, acresceu e adicionou uma outra penalidade, a de impedimento de
licitar e contratar com aquele municipio, isto e, trata-se de uma outra sangao, de
forma independente e autonoma, que nao tern relagao com o pagamento ou nao
da multa aplicada.
Nao obstante, a atecnia do texto, o pagamento ou nao da multa intervem apenas
na inscrigao da divida ativa daquele municipio, para fins de iminente execugao
judicial.

%.
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Registre-se a colagao de entendimentos pacificados sobre a ampla eficacia da
suspensao temporaria, como ja se pronunciou o STJ em algumas oportunidades,
observe:
"A punigdo prevista no inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93 ndo
produz efeitos somente em relagao ao orgao ou ente federativa
que determinou a punigao, mas a toda a Administrogao Publico,
pois, coso contrario, permitir-se-ia que empresa suspense
contratasse novamente durante o pertodo de suspensao, tirando
desta a eficacia necessaria" (REsp ng 174.247/SP, 2g T., rei Min.
Castro Meira, DJ de 22.11.2004)

••
\

•i

0 TCU, na Camara, ja se manifestou sobre a ampla eficacia da suspensao
temporaria:
A suspensao temporaho de participagoo em licitagao e
impedimenta de contratar com a Administragao prevista no inciso
III do art. 87 da Lei 8.666/1993 estende-se a toda Administragao
Ptiblica
"A vedagao a participagoo em licitagdes e a contratagao de
particular incurso na sangao prevista no inciso Iff do art. 87 da Lei
8.666/1993 estende-se a toda a Administragao direta e indireta".
Esse foi um dos entendimentos do Tribunal ao apreciar pedido de
reexame interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuaria - (Infraero), contra oAcordao ng 1.166/2010-TCUlg Camara, o qual determinou que nao fossem inclutdas nos
editais de licitagao da empresa clausulas impedindo a
participagoo de interessados suspenses por ente distinto da
Administragao Publica e de empresas de cujo ato constitutive
fagam parte diretores, socios ou dirigentes que tenham
participado de outra pessoa juridica suspense. Paro o relator do
feito, MinistroJose Mucio, como o Tribunal entende que a sangao
prevista no art. 87, inciso III, da Lei ng 8.666/1993 restringe-se a
entidade que a aplicou, nao haveria razao para reforma da
deliberagoo originaria. Todavia, o Ministro-Revisor, Walton
Alencar Rodrigues, dissentiu do encaminhamento proposto. Para
ele, que fora, inclusive, relator da deliberagoo anterior, e que, na
ocasiao, defendeu tese identica a apresentada pelo relator do
recurso em exame, caberia ao Tribunal reverseu posicionamento.
Asslm, "a proibigao de contratopoo de particular que ja revelou ser
indigno de ser contratado pela Administragao, descumprindo

i.
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obrigagdes anteriormente pactuados, como e o caso do particular
punido com a sangao prevista no inciso ill do art 87, tem o nftido
proposito de evitarfraudes e prejuizos ao erario". Por isso, citando
julgado do Superior Tribunal de Justiga, destacou que o
entendimento de que a suspensao imposta por um orgao
administrative, ou um ente federado, nao se estende aos demais,
nao estaria em harmonic com o objetivo da Lei ng 8.666/93, de
tornar o processo iicitatorio transparente e evitar prejuizos e
fraudes ao erario, inclusive impondo sangdes aqueles que
adotarem comportamento imprdprio ao contrato firmado ou
mesmo ao procedimento de escolha de propostas. Portanto, a
interpretagao adequada quanto a punigao prevista no inciso HI do
art. 87 da Lei 8.666/1993 send pefo alcance para toda a
Administragao, nao se restringindo aos orgaos ou entes que as
aplicarem. A se pensar de outra maneira, send possivel que uma
empresa, que ja mantivera comportamento inadequado outrora,
pudesse contratar novamente com a Administragao durante o
periodo em que estivesse suspense, tornando a punigao
desprovida de sentido. Apos o voto Ministro-Revisor Walton
Alencar Rodrigues, o relator reajustou seu voto, para acompanhalo e considerar legal a insergao, pela Infraero, de clausula
editalicia impeditiva de participagao daqueles incursos no sangdo
prevista no inciso III da Lei 8.666/1993, mesmo quando aplicada
por outros orgdos ou entidades publicos, o que foi aprovado peio
colegiado. Acordao ng2218/2011-lg Camara, TC-025.430/20095, rel. Min. Jose Mucio, revisor Min. Walton Alencar Rodrigues,
12.04.2011.
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Portanto, a empresa encontra-se impedida de licitar e contratar com a
administragao publica ate 17/03/2023.
Diante do exposto, resta deferido o recurso da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA
EIRELI.
Sobre o recurso interposto pela empresa VANILSON BEZERRA DOS SANTOS ME
contra a ALFAUMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, houve perda do
objeto, uma vez que o recurso pode ser extinto sempre que algum evento venha
a prejudicar a solugao de questao pendente, de modo que se tornaria meramente
hipotetica a decisao a seu respeito.
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Na verdade, o que acontece e o desaparecimento do objeto, quando realmente a
parte nao pode mais extrair utilidade alguma da medida administrativa pendente
de parecer ou julgamento, uma vez que ja houve manifestagao favoravel no
recurso da empresa COMERCIAL S. ALMEIDA EIRELI pela inabilitagao da recorrida
ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.
A perda do objeto, no entendimento de Humberto Theodoro Junior (Curso de
Direito de Processo Civil, 2015), e o argumento utilizado [aara extinguir o processo
quando houver algum evento que venha a causar prejuizo a solugao de questao
pendente, impedindo-a de relevancia atual.
No que se refere as alegagoes trazidas no recurso da empresa recorrente
VANILSON BEZERRA DOS SANTOS ME contra a recorrida LUCK COMERCIO DE
PAPELARIA E CONFECCOES EIRELI de que nao foi atendido o edital: ja que a
empresa apresentou marcas que nao fabricam os produtos exigidos no item 12 e
item 16 constante na tabela de prepo do edital, bem como a afirmagao de que o
edital exige a escova de limpeza, plastico com cerdas de naylon, para entrada de
sucgao e valvula do endoscopio, e, afabricante apresentada pela recorrida tern em
sua linha de produtos apenas VASSOURAS, RODOS E PAS. Ainda, foi apresentado
comofabricante da Lixeira de SOL com Pedal a empresa ARIPLAS, porem a mesma
nao fabrica lixeiras com a capacidade, acima mencionada e exigida no edital
licitatorio.
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Nao obstante a ausencia de contrarrazoes pela empresa recorrida, as referidas
alegagoes da recorrente nao foram acompanhadas pelas provas.
Resta patente que no tocante as afirmagoes da Recorrente, sem provas, em nada
demonstram a plausibilidade do seu direito, sendo meras alegagoes.
Alude a este contexto, tambem, o principio da razoabilidade que recomenda, em
linhas gerais, uma certa ponderagao dos valores jundicos tutelados pela norma
aplicavel a situagao de fato. Como diz Margal Justen Filho, o principio da
proporcionalidade, prestigia a "instrumentalidade das normas juridicas em relagao
aos fins a que se orientam" e "exclui interpretagoes que tornem inutil a finalidade
buscada pela norma". (JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de Licitagoes e
Contratos Administrativos, 9^ Ed., Sao Paulo: Dialetica, 2002, p. 66-67).
Preliminarmente, insta dizer, que o art. 15 do novo CPC estabelece que as normas
do processo civil serao aplicadas de maneira supletiva e subsidiaria aos processes
administrativos.
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Em que pese parecer-nos inquestionavel a possibilidade legal conferida pelo CPC
de se dinamizar o onus da prova tambem nos processes administrativos, resta
obvio que a aplicagao da carga dinamica da prova em tais feitos devera ser
submetida a inevitaveis adaptagoes, ante a constatagao de que: primeiro, nao ha
partes no processo administrative (ha interessados).

■: i
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Por estar o Estado lindado ao principio da legalidade e licito asseverar que a
caberia ao autor neste caso o onus da prova, verificadas as hipoteses do artigo 373
do novo Codigo de Processo Civil.

■:

Diante do exposto, nao comporta providencias o recurso apresentado pela
empresa VANILSON BEZERRA DOS SANTOS ME contra a recorrida LUCK COMERCIO
DE PAPELARIA E CONFECfOES EIRELI qual requer o seu indeferimento.

;
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Rio Real, 13/de outubro de 2021.
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Raul FraTTCiroiiYeira da Silva
Procurador Municipal
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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGAO ELETRONICO N. 027-2021-srp

DO JULGAMENTO HIERARQUICO

Apos an^lise de tudo o quanto exposto e pelo acatamento e provimento da decisdo
exarada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Rio Real - Bahia, 14 de outubro de 2021.

Antdmo^Slves dos Santos
Prefeito Municipal

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.
CNPJ: 15.088.800/0001-83
tel: (75)3426-1320
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