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Município de Jaborandi
LICITAÇÃO:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS
DE
ENGENHARIA
PARA
A
PAVIMENTAÇÃO
COM
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, NA ESTRADA VICINAL
QUE LIGA OS POVOADOS FELICIANÓPOLIS À DE SÃO
SEBASTIÃO DO FORMOSO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE
JABORANDI - BAHIA.

ASSUNTO:

RECURSO ADMINISTRATIVO
RECURSO ADMINISTRATIVO

Decisão da Comissão Permanente de Licitação do Município de Jaborandi, devidamente
nomeada através da Portaria Municipal n.º 022/2022.
1.
A empresa Vital Norte Construtora, Serviços e Locação de Equipamentos Eireli,
inscrita no CNPJ n.º 18.603.117/0001-25, representado pelo procurador o Senhor Edgar de Melo
Palmeira Neto, inscrito no CPF n.º 108.628.726-69, ingressou junto a esta Comissão Permanente
de Licitação, visando Recurso Administrativo contra a decisão de desclassificação de vossa
empresa adotada na sessão de abertura dos envelopes de propostas de preços do certame das
licitantes na licitação em epígrafe, conforme segue:
DO RECURSO
2.
O Município de Jaborandi torna público o recebimento de peça recursal que foi
recepcionado no e-mail da Prefeitura Municipal de Jaborandi - Departamento de Licitações pm.jaborandi@uol.com.br, no dia 13 de junho de 2022, segunda-feira, com 05 (cinco) páginas,
não numeradas, com os argumentos do recurso administrativo e sem qualquer envio de anexos.
DA TEMPESTIVIDADE
3.
A empresa licitante enviou a peça recursal por intermédio de um representante procurador
o Senhor Edgar de Melo Palmeira Neto, inscrito no CPF n.º 108.628.726-69, por e-mail e de
forma tempestiva, sob os termos de Recurso Administrativo contra à Concorrência Pública n.º
001/2022, no prazo estabelecido pela Lei n.º 9.433/2005 e o constante da Clausula n.º 13.3 do
instrumento convocatório.
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DOS FATOS
4.
O Município de Jaborandi representando pela Comissão Permanente de Licitação após
decidir e julgar as propostas de preços das três primeiros lugares, em conformidade análoga a
Cláusula 9.3 do instrumento convocatório, tendo sido classificado em valor as três empresas
licitantes, conforme consta em ata e que estavam presentes todos os prepostos das empresas
licitantes sendo feita comunicação direta aos interessados, onde tivemos classificada: PMB
Engenharia Ltda; e desclassificadas: Vita Norte Construtora, Serviços e Locação de
Equipamentos Eireli e RMX Construções e Empreendimento Ltda, e tendo sido assegurado
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o prazo de recurso assegurando o interstício legal disposto no art. 202, alínea A, da Lei n.º 9.443,
de 1º de março de 2005.
DA VALIDADE DO RECURSO
5.
A empresa Vital Norte Construtora, Serviços e Locação de Equipamentos Eireli, inscrita
no CNPJ n.º 18.603.117/0001-25, apresentou os termos do Recurso Administrativo de forma
inválida, considerando que deixou de observar a imprescindível necessidade que o ato de
impugnação esteja subscrita por pessoa física que demonstre os poderes de representação,
considerando que não há qualquer demonstração que o subscritor seja sócio, representante ou
procurador da empresa devidamente comprovável.
6.
Na recepção por e-mail nos termos do Recurso Administrativo, a empresa enviou apenas
a peça impugnante sem qualquer documento anexo, com vistas à demonstração dos poderes
concedidos ao subscritor para representação da empresa licitante, seja por intermédio dos termos
do contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida,
ou qualquer outro documento equivalente de quem assinou a peça recursal.
7.
A empresa Vital Norte Construtora, Serviços e Locação de Equipamentos Eireli, inscrita
no CNPJ n.º 18.603.117/0001-25 confeccionou a sua peça recursal sob completa ausência de
comprovação da competência legal do subscritor do documento, fato este imprescindível por
tratar-se de documento de pessoa jurídica de licitante, o que torna-o insuscetível de
aproveitamento, considerando as exigências legais para realização de atos dispostas no próprio
Código Civil, Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme seguem ipsis litteris o caput de
diversos artigos:
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Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos
administradores, exercidos nos limites de seus poderes
definidos no ato constitutivo.
[...]
Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de
outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou
administrar interesses. A procuração é o instrumento do
mandato.
[...]
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar
procuração mediante instrumento particular, que
valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.
[...]
Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada por uma
ou mais pessoas designadas no contrato social ou em
ato separado.
[...]
Art. 1.064. O uso da firma ou denominação social é
privativo dos administradores que tenham os
necessários poderes.
(grifo nosso)

8.
Por tratar-se de recurso administrativo com ausência de legitimidade do signatário do
documento impetrado perante à Administração Municipal de Jaborandi, a peça recursal trata-se
de um documento defeituoso, incompleto, e que não possui o condão de produzir qualquer efeito
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jurídico desejado pela empresa recorrente no âmbito do processo licitatório Concorrência Pública
n.º 001/2022.
PRELIMINARMENTE
9.
Inicialmente, com vistas a prestamos as devidas respostas e esclarecimentos a empresa
recorrente, cabe preliminarmente informamos que a decisão adotada preliminarmente na sessão
de abertura inicial das propostas de preços pela Comissão Permanente de Licitação no âmbito da
Concorrência Pública n.º 001/2022, ao realizar classificação e desclassificação de propostas
baseadas nas análises dos documentos pela CPL e pelo engenheiro do Município, mostrando-se
as mais acertadas e reiteradas com vistas a regularidade das mesmas em consonância com as
disposições da Lei n.º 9.443, de 1º de março de 2005.
DA CONCLUSÃO
10.
O Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade, decidem que o Recurso
Administrativo não será conhecido, consubstanciado na não observância de preceitos legais
dispostos e exigíveis nos termos do Código Civil - Lei n.º 10.406/2002, para atos de
representação de pessoa jurídica no âmbito do processo licitatório em tela.
11.
Ficam mantidas as decisões anteriormente adotadas da fase de classificação de propostas,
e bem como desclassificação da empresa recorrente, considerando que foram consubstanciadas
em observância aos preceitos dispostos no instrumento convocatório e na Lei n.º 9.443, de 1º de
março de 2005, mantenho a decisão de desclassificação da empresa Vital Norte Construtora,
Serviços e Locação de Equipamentos Eireli ora recorrente.
12.
A Comissão Permanente de Licitação, por unanimidade, salienta que foi recebido o
Recurso Administrativo para NÃO CONHECIMENTO, por ser apresentado pela empresa
desacompanhada de qualquer documento que comprovasse a legitimidade do subscrito do
recurso administrativo, aos quais lhe conferisse poderes para representar a empresa perante o
Município de Jaborandi.
Em atendimento ao §4º, art. 202 da Lei n.º 9.433/2005, encaminham-se os autos à decisão da
autoridade superior do Prefeito Municipal de Jaborandi.
Jaborandi, Bahia, 21 de junho de 2022.
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Jaime Batista de Azevedo
Presidente
Comissão Permanente de Licitação
Portaria Municipal n.º 022/2022
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