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Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

DECRETO Nº 171/2022
DE 10 DE JUNHO DE 2022
EMENTA: “Dispõe sobre nomeação da Chefe de
Seção de Atenção Básica, nos termos da Lei
Orgânica Municipal e Lei 1128 de 30 de setembro
de 2015 conforme abaixo”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇÕES BAHIA, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei;

DECRETA:
Art. 1º - Nomeia a Senhora MICHELINE ALVES MARINHO, brasileira,
maior, divorciada, portadora do RG nº 5323444-79, CPF nº 739.495.315-72,
para exercer o cargo e as funções de Chefe de Seção de Atenção Básica,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde nos termos do Art. 52 da Lei Orgânica
de Município e da Lei nº 1128/2015.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo
seu efeito a partir de 13/06/2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 10 de junho de 2022.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
Prefeita Municipal

JOAVAN EMIDIO SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento

Praça da Bandeira, nº 02, Bairro Centro, Poções – Bahia, CEP 45.260-000.
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
Praça da Bandeira, nº. 02 – Centro, Poções/BA.
CNPJ nº. 14.242.200/0001-65.

________________________________________________________________
PARECER JURÍDICO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2022

I –DO RELATÓRIO
Cuida-se de questionamento formulado pela Prefeita Municipal de Poções
sobre

aspectos

jurídicos

de

recurso

administrativo

interposto

pela

empresa

licitante

CONSTRUMENDES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, em insurgência à decisão da
Comissão de Licitações Municipal de habilitação das empresas ENGECALC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI e E.A.S SERVIÇOS LTDA, aduzindo, para tanto, que:
“ As empresas Engecalc Construções e Empreendimentos Eireli e E.A.S Serviços
Ltda apresentaram balanço patrimonial com vários vícios e apresentaram cálculo
de indicies financeiros com valores não extraídos do balanço e fórmulas divergente
do edital conforme expomos abaixo.”

Sobre a empresa ENGECALC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI alega que:
“Dentro de seu passivo apresenta contribuição a recolher no valor de R$
152.751,12 (...) Este valor se encontrada somado um parcelamento de imposto em
145 parcelas, conforme explicado nas suas notas explicativas (...) É importante
frisar que toda dívida superior a 12 meses caracteriza como Exigível a Longo
Prazo/Não Circulante. Esta dívida deveria ser apresentada nos indicies financeiros
do mesmo; do contrário, o valor que se consta é de R$ 0,00 (...) A omissão desses
valores afeta o resultado de seus índices financeiros, não atendendo assim ao item
12.4 alínea b do edital (...) Certo é que o não acréscimo desses valores de Exigível
a Longo Prazo fez com que a Engecalc fosse favorecida em seus resultados
financeiros apresentados, ferindo o princípio da isonomia.

No que tange à E.A.S SERVIÇOS LTDA aduz, em suma, que a empresa
omitiu do computo do “ativo total1”o valor do “ativo não-circulante” e que o valor de R$ 76.130,46
1

Representado pela soma do ativo circulante + ativo não-circulante.
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(setenta e seis mil e cento e trinta reais e quarenta e seis centavos) não é devidamente indentificável
no balanço.
Aberto prazo, as empresas recorridas não ofertaram contrarrazões ao recurso
interposto.
Tendo o recurso versado sobre matéria contábil, encaminhou-se os autos
para o setor de Contabilidade que emitiu parecer pela procedência das alegações recursais e fez
alguns esclarecimentos sobre pontos considerados controvertidos por esta Assessoria:
Em resposta duvidas do setor jurídicos sobre o que fora interpostos a empresas
E.A.S SERVIÇOS LTDA referente a Tomada de Preço nº 004/2022, ocorrida na
Prefeitura Municipal de Poções-BA, temos o seguinte a responder:
a) O balanço apresentado pela empresa E.A.S SERVIÇOS LTDA apresenta ou
omite valores referentes ao “ativo não-circulante/realizável a longo prazo” ?
R: Sim, uma vez que a referida empresa apresenta valor de R$ 443.099,17,
como sendo Ativo Circulante e em seu balanço esse valor representa o ativo
total que é composto de Circulante e não circulante, analisando o balanço
patrimonial nota se que consta o valor de Ativo não circulante na ordem de R$
10.000,00 deste modo no mínimo a ativo circulante deveria ser a R$
433,099,17, o que distorce o índice financeiro apresentado.
b) A omissão de valores referentes ao “ativo não-circulante/realizável a
longo prazo” no cálculo dos Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e de Endividamento Geral (EG) beneficia ou prejudica a empresa
E.A.S SERVIÇOS LTDA na licitação?
R: O calculo apresentado pela E.A.S. utilizando o valor do ativo circulante a
maior, acarreta em vantagem financeira no índice apresentando.
c) Qual o valor do “passivo circulante” da empresa E.A.S SERVIÇOS LTDA
R: valor de R$ 66.968,71.
d) O valor do “passivo circulante” da empresa E.A.S SERVIÇOS LTDA está
devidamente aplicado nos índices exigidos no edital?
R: O valor apresentando no calculo é de R$ 76.130,00, diferente do que consta
no balanço. Não cabe ao setor de licitação refazer cálculos ora apresentados.

É o breve relato que se tem a fazer.
Convém destacar, por oportuno, que compete a esta Assessoria Jurídica
prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos
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relativos à conveniência e à oportunidade da pratica dos atos administrativos, atos estes reservados
à esfera discricionária do(a) administrador(a) publico(a), tampouco examinar aspectos de natureza
econômica e financeira.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA DO RECURSO APRESENTADO
II.1 – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preliminarmente, nota-se que o recurso administrativo fora interposto no
prazo e forma legais, tal como previsto no artigo 4º, inciso XVIII, da Lei Federal n. º 10.520/02,
pelo que deve ser conhecido.

II.2 – DO MÉRITO: DA OMISSÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS EXIGIDOS NAS FÓRMULAS DOS ÍNDICES.
DESCUMPRIMENTO DE OBIGAÇÃO EDITALÍCIA. INABILITAÇÃO DAS RECORRIDAS.

A qualificação econômico-financeira corresponde à disponibilidade de
recursos econômico-financeiros para a satisfatória execução do objeto da contratação. Desta forma,
aquele que não dispuser de recursos para tanto não será titular do direito de licitar, pois a carência
de recursos faz presumir a inviabilidade da execução satisfatória do contrato e a impossibilidade de
arcar com as consequências de eventual inadimplemento.2
Uma das comprovações desta qualificação é feita através do balanço
patrimonial e demonstrações contábeis (Art. 31, I, da Lei 8.666/93). Tais documentos são
instrumentos para avaliação do preenchimento dos requisitos de habilitação, mas sua apresentação,
por si só, nada prova. O balanço é exibido para verificar se o licitante preenche os índices
adequados. O conteúdo dele tem de merecer, portanto, inquestionável confiabilidade.
Para isso, o ato convocatório deverá trazer critérios objetivos para análise
desses índices, baseando-os em elementos trazidos pela ciência da contabilidade e pelas regras
usuais no campo da auditoria. Neste ínterim, é imperioso reforçar que o Edital, em seu item 12.4,

2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93). 18ª Ed. Rev. Atual e Amp. 2019
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“b”, trouxe consigo parâmetros legais e razoáveis para a demonstração dos índices requeridos3.
Veja-se:

Apesar do edital trazer consigo critérios claros e objetivos de julgamento
dos referidos índices, nota-se que, de fato, houve vício na elaboração dos balanços das empresas
ENGECALC e E.A.S, ora 1ª e 2ª recorridas.
Da documentação da 1ª depreende-se que ao omitir das formulas o “passivo
não-circulante/exigível a longo prazo” que possui, a empresa descumpriu o comando editalício e
tornou os resultados obtidos para o Índice de Liquidez Geral (LG) e para o Índice de Endividamento
Geral (IEG) mais atraentes.
Quanto à 2ª recorrida constata-se, conforme esclarecimentos formulados
pelo Setor Contábil, que a mesma omitiu e alterou dados utilizados nas formulas, fazendo com que
obtivesse vantagens viciadas no certame (vide parecer contábil).
Sobre o tema dos autos, Marçal Justen Filho4 traz importantes quando diz
que:
“ A Administração Pública tem o poder-dever de examinar as demonstrações
financeiras. Cabe-lhe verificar os documentos, inclusive para detectar eventuais
3 12.4, b: “A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos seguintes parâmetros, sendo
inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um vírgula quarenta e cinco) ” para os Índices de Liquidez Geral (LG) e de Liquidez
Corrente (LC) e “menor ou igual a 0,70 (zero virgula setenta) para o Índice de Endividamento Geral (IEG).
4

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93). 18ª Ed. Rev. Atual e Amp. 2019.
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vícios na sua elaboração, o que vulgarmente se chama “maquiagem do balanço”.
Isso se passa quando os critérios previstos no ato convocatório não poderiam ser
preenchidos pelo interessado. A “maquiagem do balanço” consiste na alteração dos
dados que serão utilizados nas fórmulas, para tornar mais atraente e favorável o
resultado. Tanto pode consistir na pura e simples substituição de números como na
incorreta contabilização de valores. ”

Por tudo isso, esta Assessoria opina pela procedência do Recurso
Administrativo ofertado pela empresa recorrente e, consequentemente, pela inabilitação das
empresas recorridas.

III - CONCLUSÃO
Do exposto e salvo melhor juízo, esta assessoria OPINA pelo
CONHECIMENTO e pela PROCEDÊNCIA do recurso formulado pela empresa recorrente,
conforme as razões supra explicitadas.

Poções-BA, 10 de junho de 2022.
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CONVOCAÇÃO
À SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

A Prefeitura Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores
alterações, torna público a CONVOCAÇÃO das licitantes participantes do licitação Tomada de
Preços nº 004/2022 e demais interessados, para, caso interessem, compareçam em sessão pública a
realizar-se no dia 20/06/2022 às 08:00h na Sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça da
Bandeira, nº. 02 – Centro, na cidade de Poções, Bahia, com o objetivo de abertura e julgamento do
conteúdo dos envelopes de proposta de preços das licitantes declaradas habilitadas e que
permaneceram devidamente lacrados em poder da Comissão Permanente de Licitação, referente à
Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 004/2022 do tipo menor preço Global, cujo objeto é a
Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia na Pavimentação em
Paralelepípedos nos Bairros Açude e Bela Vista na sede deste Município, de acordo com as
especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura ou através do e-mail:
licitacaopocoes2021@gmail.com. Outros atos referentes a este processo serão publicados
exclusivamente no Diário Oficial do Município de Poções-Ba, disponível no site
http://pocoes.portalgov.net.br/diario-oficial/. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.
Poções, Ba. 10/06/2022.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
A Prefeita Municipal de Poções-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93, tendo em
vista a MANIFESTAÇÃO DE RECURSO interposta pela empresa:
CONSTRUMENDES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, referente à
licitação Tomada de Preços nº 004/2022, que tem por objeto Contratação de
empresa para prestação de serviços de engenharia na Pavimentação em
Paralelepípedos nos Bairros Açude e Bela Vista na sede deste Município, cuja
sessão pública foi realizada no dia 25/05/2022 na sede da Prefeitura Municipal,
conforme Parecer Jurídico decide:
a) Pela PROCEDÊNCIA do recurso formulado pela licitante: CONSTRUMENDES
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
b) Determinar a divulgação desta decisão no site do Diário Oficial do Município.

Gabinete da Prefeita, 10 de Junho de 2022.

_______________________________
Irenilda Cunha de Magalhães
Prefeita Municipal
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