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PAR
RECER JURÍD
DICO

Tomada de Pre
eços nº002//2021.
eto: Contra
atação de empresa especializ
zada em distribuição
d
o de água
a por
Obje
camiinhão pipa com capac
cidade mínima de 10m
m³ visando
o o abastecimento de água
potá
ável, em ate
endimento à populaçã
ão da zona
a rural do município.
m
Trata
a-se de reccurso admin
nistrativo in
nterposto pela empressaARGO BAHIA SERVIÇ
ÇOS E
EMPR
REENDIMEN
NTOS EIREL
LLI, inscritta noCNPJ: 11.211.4
475/0001-4
43no âmbitto do
proce
edimento licitatório,
l
realizado na modalid
dade Tomada de Preçços nº002/2
2021,
contra a decissão da Co
omissão de Licitação que a in
nabilitou b
baseado na
a não
a do adminiistrador”, incorrendo assim em d
descumprim
mento
apresentação da “carteira
orma editallícia previstta.
da no
Em seu
s
recurso
o a empresa
a recorrentte contestou a decisão
o da Comissão Perman
nente
de Liicitação, alegando em síntese que
e houve errro formal
Seguindo ainda em suas razões, pugno
ou pela refo
orma da de
ecisão de inabilitação.
r
É o relatório.
O re
ecurso adm
ministrativo foi interpo
osto intem
mpestivame
ente, tendo
o em vista que
q a
publiicação dos habilitadoss ocorreu em 22 de fe
evereiro de 2021, e o prazo final para
apresentação do
o recurso se
eria no dia 01 de març
ço de 2021.. A empresa
a ora recorrente
urso somentte no dia 03
3 de março, dois dias após
a
o prazzo ter expirrado.
apresentou recu
nsponível fa
ato, por me
era liberalid
dade, e con
nsiderando que
q a
Sem embargo deste intran
d
se dessvincular de
e impugnaç
ções vazias, sem respaldo em fa
atos e
admiinistração deve
prova
as contundentes, extiirpando a menor
m
réstia de dúvida quanto a
ao procedim
mento
adotado, ponde
eramos aind
da o seguintte:
aca- se an
ntes de ad
dentrar na discussão das razõe
es do recurso, é que
e em
Desta
confo
ormidade com
c
a ATA da licitaçã
ão TP Nº02\\2021, a em
mpresa ora recorrente
e não
retorrnou ao loccal da sessão após a suspensão para almoçço, sendo q
questionada
a por
uma das licitan
ntes presen
ntes, e porr conseguinte constata
ada ausente, e por via
v de
a não houve
e manifesta
ação, nem intenção de
e apresentar recurso.
regra
Comp
pulsando os
o autos, verifica-se plausível a manute
enção da inabilitação da
recorrente, e por
p via de regra,
r
deve ser mantid
da incólume
e adecisão da Comissã
ão de
ação, senão
o vejamos:
Licita
A Constituição Federal
F
bra
asileira dete
ermina que
e a administtração públlica obedeç
ça aos
princcípios da le
egalidade, impessoalid
i
dade, moralidade, pub
blicidade e eficiência (art.
37, caput). Ex
xplicita ainda a Consstituição a necessidad
de de observância desses
d
princcípios ao ex
xigir que ass obras, serviços, com
mpras e alie
enações sejjam contratados
mediiante proce
esso de licittação públicca que asse
egure iguald
dade de co
ondições a todos
os co
oncorrentess (art. 37, in
nciso XXI).
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Para regulamen
ntar o pro
ocedimento da licitaç
ção exigido
o constituccionalmente
e, foi
inicia
almente ed
ditada a Lei n. 8.666/1
1993. Seja qual
q
for a modalidade
m
e adotada, deved
se garantira
g
o
observância
a da isono
omia, lega
alidade, im
mpessoalida
ade, iguald
dade,
vincu
ulação ao instrume
ento convocatório e julgame
ento obje
etivo, prevvistos
expre
essamente na Lei n. 8.666/1993.
Denttre as princcipais garan
ntias, pode
e-se destacar a vincullação da Administraçã
ão ao
edita
al que regu
ulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma se
egurança pa
ara o
licita
ante e para
a o interessse público, extraída do
d princípio
o do proced
dimento formal,
que determina à Administtração que observe as regras po
or ela próp
pria lançada
as no
instrumento que
e convoca e rege a liciitação.
Os arrts.3º e 41 da Lei de Licitações
L
é de clareza
a solar quando define a vinculaçã
ão ao
instrumento co
onvocatório
o, não ca
abendo a esta Com
missão de Licitação dar
interrpretação diversa ou até mesmo extensiva
e
ao presente caso.
No presente
p
casso, a recorrrente não demonstrou
d
u o cumprim
mento das rregras do edital,
assum
miu que ocorrera
o
um “erro material”
m
e foi veriificada que
e os dado
os do
admiinistrador estão
e
ilegíve
eis.
Assim
m, somado a desídia em
e nem se
equer acom
mpanhar as fases da liicitação, ao
o não
cump
primento da
as regras do
o Edital, reconhece aq
qui a intemp
pestividade
e do recurso
o.
Pelo exposto, com base em tu
udo quantto acima dito, entendemos pela
INTE
EMPESTIVID
DADE DO RE
ECURSO, ra
azão pela qual
q
opinam
mos pelopro
osseguimento do
proce
esso licitató
ório Tomad
da de Preços nº 002/20
021. Assim não
n fosse, a
ainda assim
m, não
seria
a o caso de procedência, tendo em
e vista que
e as alegações da emp
presa recorrente
não merecem
m
prosperar.
É O PARECER.
P
Queimadas, 03 de março de
d 2021.

AN
NTONIO CE
ESAR OLIVEIRA JÚNIOR
Procurador Adjunto do
d Municíp
pio.
B/BA n°31.735
OAB
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Tomada de Preçços nº. 002/2021
Delib
beração: Acaato o Parecerr Jurídico em
m sua integraalidade. Publiique-se.

Queim
madas, 03 dee MARÇO de
d 2021.

Cleiddson Alves daa Cruz
Presideente da Comissão de Liciitação do Muunicípio
D
Decreto
nº 015 de 05 de jaaneiro de 20221
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