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CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46

DECISÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE A RECURSO ADMINISTRATIVO EM
PROCESSO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001-2022-CO

Versam os autos sobre o processo licitatório adotado na modalidade de
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001-2022-CO, objetivando a prestação de serviços relativos à
construção de uma escola com 10(dez) salas no município de Boquira, conforme Termo de
Convênio e Cooperação Técnica Financeira nº 172/2022, firmado com o Estado do Bahia, por
intermédio da Secretaria de Educação do Estado as Bahia – SEC.

Com efeito, resultaram inabilitadas no predito certame, entre outras, as empresas DAM
CONSTRUTORA E INCORPORADORA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.546.061/0001-06 e TN
LOCADORA E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 18.972.352/0001-74, tendo
em vista que que não cumpriram as exigências prevista no edital cláusula 15.7., posto que não
comprovaram capital mínimo exigido, eis a redação do referido item: “Capital social mínimo de
R$ 739.538,68 (setecentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e
oito centavos)”, portanto, o dispositivo se encontra em prefeita consonância com o quanto prescrito
do art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93.

Pois bem, inconformada com a decisão da Comissão Permanente de Licitação, as
empresas mencionadas interpuseram recurso administrativo, 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, no sentido de que deveriam observar a título de qualificação
econômica financeira o patrimônio líquido, e não o capital social como exigido no edital,
devendo se aplicar o princípio do formalismo moderado, bem como o princípio da
competividade.

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.
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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 a exigência editalícia deste certame, que motivou a inabilitação
das recorrentes, se fundamenta no princípio da estrita legalidade, não vergastando normas de
qualificação econômica e financeira, inexistindo fundamento para afastá-las, rechaçando a
imputação leviana de direcionamento do certame, pelo fato de a administração formatar
cláusula editalícia, reafirma-se, pautada na lei de licitação, cujas recorrentes não atenderam.

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.

Ademais, compete destacar que a Súmula nº 275 do TCU, em perfeita sintonia com o
art. 31, § 2º da Lei nº 8.666/93, faculta a administração no instrumento convocatório da licitação
exigir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo das licitantes.

No caso concreto, a administração diante a situação fática, objeto do certame, optou
pela exigência que as empresas apresentassem o capital social mínimo, temática que encontra
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amparo em lei, sumula do TCU, bem como decisão exarada nos autos do processo nº 1101113, TCM-BA, que se transcreve, em parte, servindo como fundamento a este decisório:
“[...] Ab initio, cumpre situar o objeto central da controvérsia: a exigência
do “capital social mínimo” (art. 31, § 2° e 3°), e um possível abuso da
administração municipal na utilização deste elemento de avaliação da
qualificação econômico-financeira.

O denunciante alega a restrição da ampla participação no certame em
face da exigência de Capital Social mínimo no percentual de 10% (dez
por cento) previsto no Edital, item 11.3.4, alínea “c”, pelos seguintes
motivos:
[…] O denunciante sagrou-se vitorioso dos três lotes,
oferecendo o menor preço à Administração Pública, porém,
foi inabilitado, de maneira ilegal, em dois deles, por não ter
comprovado o patrimônio líquido mínimo, fato este que
poderia ser resolvido através da apresentação de garantias,
como facultado pelo art. 31, §2° da lei geral de licitações.

O texto do Estatuto das Licitações de maneira categórica assevera:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômicofinanceira limitar-se á a:
§ 2° A Administração, nas compras para entrega futura e na
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital
mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as
garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado
objetivo de comprovação da qualificação econômicofinanceira dos licitantes e para efeito de garantia ao
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3° O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que
se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratação, devendo a
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação
da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta
data através de índices oficiais.
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De maneira inequívoca, a previsão editalícia no percentual de 10% (dez
por cento) como in casu sub examinem, afasta de plano as alegações
contidas na peça exordial, em face do que dispõe o art. 31, §2° e 3° da
Lei n° 8666/93; acrescentando-se o fato de que cabe a administração
pública, à luz da clara previsão legal supracitada, a definição acerca da
“exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda
as garantias previstas no § 1° do art. 56 desta Lei” (grifo nosso).

Nesta toada, considerando o texto legislativo atual, a administração
municipal pode exigir a comprovação de capital social ou patrimônio
líquido mínimo até o limite de 10% ou de garantia, ou seja o
administrador público detém a FACULDADE de escolha do critério mais
adequado àquele específico procedimento licitatório; e in casu, a opção
pela adoção do critério do capital social mínimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado do contrato, não contraria ao que dispõe a Lei de
Licitações, denotando a regularidade e a legalidade da exigência, na
direção do que fora assinalado na defesa, consignada às fls. 78/90
dos autos.

No campo jurisprudencial, cumpre anotar a Súmula n° 275 do Tribunal
de Contas da União:
Para

fins

de

qualificação

econômico-financeira,

a

Administração pode exigir das licitantes, de forma não
cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo
ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a
ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de
execução de obras e serviços.
[...]”

Desta forma, pelos motivos libelados, julga improcedente os recursos interpostos pelas
empresas DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA, inscrita no CNPJ sob o nº
07.546.061/0001-06 e TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
18.972.352/0001-74, permanecendo inabilitadas.
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Publica-se a presente decisão no Diário Oficial do Município, para ciência dos interessados.

Boquira, em 19 de setembro de 2022.

Luciano de Oliveira e Silva
-Prefeito-
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DESPACHO DISPONDO SOBRE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001-2022-CO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA, por via da Presidente da Comissão Permanente
de Licitação, nomeada pelo Decreto 065/2022, de 25 de abril de 2022, torna público que será
realizada no dia 22 de setembro de 2022, às 09h:00, no setor de licitações, sessão para dar
continuidade ao certame acima epigrafado, dispondo sobre a prestação de serviços relativos
à construção de uma escola com 10(dez) salas no município de Boquira, conforme Termo de
Convênio e Cooperação Técnica Financeira nº 172/2022, firmado com o Estado do Bahia, por
intermédio da Secretaria de Educação do Estado as Bahia – SEC, nos termos definidos na
planilha orçamentaria do edital, a fim de se proceder a abertura da planilha orçamentária da
empresa CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA - EPP, ficando, portanto, convocadas
todas as licitantes, a saber: CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA - EPP;
CONSTRUTORA MARFIM LTDA; TRATLOC CONSTRUCOES E TRANSPORTE EIRELI;
CVB

CONSTRUTORA

E

LOCADORA

EIRELI;

VENEZZA

CONSTRUTORA,

EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; NASCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES
EIRELI;

CONSTRURAPIDO

SERVIÇOS

DE

CONSTRUCAO

CIVIL

LTDA;

DAM

CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP; PROSSEGUIR CONSTRUÇÕES
EMPREENDIMENTOS LTDA; CONSTRUTORA CENTRAL EIRELI; TN LOCADORA E
SERVIÇOS LTDA – EPP; RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA e SF
CONTRUTORA ENGENHARIA LTDA, como demais interessados.

Publica-se no Diário Oficial do Município, servindo o presente despacho, como notificação aos
interessados.

Boquira, 19 de setembro de 2022.

Vanessa Rodrigues Vieira
-Presidente-
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 091PE-2022
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
005-2022-PE

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica reajustado o valor do combustível, nestes
termos:

Síntese I- Lote/Item 01- Gasolina Comum, passa o valor por litro a ser de R$ 5,98
(cinco reais e noventa e oito centavos).
IV- Lote/Item 04- Óleo Diesel S-10, passa o valor por litro a ser de R$ 7,48
(sete reais e quarenta e oito centavos).

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Razão Social: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BOQUIRA LTDA - EPP
CNPJ: 14.672.627/0001-01
Endereço: Rua Avenida Via de Acesso, s/nº, Barreiro - Boquira/BA, CEP:
46.530-000.
Data da Assinatura do Termo Aditivo: 11/08/2022
Prazo de Vigência: 31/12/2022.

Luciano de Oliveira e Silva
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 092PE-2022
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico

Número
005-2022-PE

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica reajustado o valor do combustível, nestes
termos:

Síntese II- Lote/Item 02- Gasolina Aditivada, passa o valor por litro a ser de R$
5,97 (cinco reais e noventa e sete centavos).
III- Lote/Item 03- Óleo Diesel Comum, passa o valor por litro a ser de R$
7,47 (sete reais e quarenta e sete centavos).

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Razão Social: POSTO IDEAL LTDA
CNPJ: 36.761.756/0001-09
Endereço: Rua da Mineração, S/N, Centro, Boquira/BA, CEP: 46.530000.
Data da Assinatura do Termo Aditivo: 11/08/2022
Prazo de Vigência: 31/12/2022.

Luciano de Oliveira e Silva
Prefeito Municipal
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