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Licitações

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.298.929-0001/89
RESULTADO APÓS ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS

CREDENCIAMENTO Nº001/2022
OBJETO: Credenciamento de Leiloeiros Oficiais devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia, para eventual
realização de leilões de bens patrimoniais inservíveis da Prefeitura Municipal de Adustina/BA.

DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
I - RESUMO DAS RAZÕES RECURSAIS
1 – Conforme consta nos autos, foi publicado no Diário Oficial do Município de Adustina, Bahia, em
06/06/2022, edição 1686, a ata de nº 002/2022 com o resultado da análise documental, incluindo os
documentos juntados pela recorrente KATIA CERQUEIRA VDA SILVA CASAES – CPF nº
000.771.175-14, tendo a Comissão Permanente de Licitação, através de sua presidente Substituta infraassinada, decidido pelo indeferimento de seu credenciamento, considerando que a mesma não
apresentou prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de Certidão
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, apresentando Certidão Positiva do Cartório de Distribuição do
Estado em que reside, portanto em desacordo com o disposto no item 9.1, alínea “g” e alínea “j”, bem como o
item 11.1, todos do edital nº 001/2022, além de demais normas afins.
2 – Em que pese a decisão acima tenha sido devidamente publicada no DOM em 06/06/2022, somente em
12/07/2022 a recorrente formalizou o protocolo de suas razões recursais, aduzindo que havia manifestado
interesse em recorrer quando da prolação do resultado e ao final requerendo a reforma do julgado sob o
argumento de que é possível o recebimento de documentos complementares nesta fase, tendo em vista que
todos os interessados foram inabilitados pelo mesmo motivo, o que tornaria o processo mais célere, pugnando
ao final pela reforma da decisão que culminou com a sua desclassificação.
3 – Objetivando obter uma análise técnica dos pontos controvertidos, esta comissão solicitou do setor jurídico
uma análise opinativa.
4 – Com a manifestação da Procuradoria Jurídica, entendemos que o processo está apto a ser decidido por
esta primeira instância administrativa.
II – DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO INTERPOSTO.
1 - A doutrina aponta como pressupostos dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência concreta
deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestiva, a inclusão de fundamentação e do pedido de
reforma da decisão recorrida.
2 - A Lei Federal nº 8666/93, em seu art. 109, assim disciplina:
Art. 109 - Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura
da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas; (...)
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§ 1o A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo,
excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante
publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se
presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de
interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais
recursos.
§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento
do recurso, sob pena de responsabilidade.
(...)

3 – Ao tratar do tema recursos, assim dispõe o ato convocatório nº 001/2022, no item 11.2 e subitens, verbis:
11.2 Caberá recurso contra a deliberação da Comissão de Licitação.
11.2.1 O prazo para interposição de recurso de que trata o item 11.3 será de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação da deliberação. (grifei).
11.2.2 O recurso deverá ser devidamente protocolado no Setor de Licitação da Prefeitura
de Adustina/BA.
11.3 Interposto o recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar sua decisão, ou
encaminhá-lo à autoridade superior, devidamente informado, para deliberação. Em
qualquer dos casos, no entanto, a decisão será publicada no Diário Oficial do Município
de Adustina, Bahia.

4 – Considerando que a publicação da decisão que indeferiu o credenciamento da recorrente ocorreu em
06/06/2022, esta teria até o dia 13/06/2022 , (05 dias úteis) para protocolar suas razões recursais, o que de
fato ocorreu somente em 12/07/2022, demonstrando ser o recurso, assim, intempestivo.
III – DO MÉRITO DO RECURSO
1 – Conforme acima exposto, tendo em vista a intempestividade quando do protocolo das razões recursais
por parte da recorrente, resta prejudicada a análise do mérito.

IV - C O N C L U S Ã O

1 - Considerando os princípios basilares do Direito Administrativo Brasileiro, estampados no caput do artigo
37, da Constituição Federal, quais sejam: o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
2 - Considerando os princípios da vinculação ao ato convocatório e da Isonomia em certames públicos, ainda
que em forma de credenciamentos, bem como o melhor interesse para administração pública.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0E5MJNDM0QYM0YWMKI5RT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
14 de Julho de 2022
4 - Ano VII - Nº 1729

Adustina

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.298.929-0001/89
3 – Considerando o parecer jurídico da lavra do Procurador deste Município que opinou pelo não
conhecimento do recurso em face da intempestividade do protocolo de suas razões.
4 - Ante as razões expostas e principalmente com base na manifestação da Procuradoria Jurídica do Município,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente KATIA CERQUEIRA DA SILVA CASAES – CPF
nº 000.771.175-14, tendo em vista que este não atendeu ao pressuposto da tempestividade,
mantendo a decisão vergastada.
5 – Que seja encaminhada a presente decisão à autoridade superior, o Prefeito Municipal de Adustina, para
apreciação e decisão final.
6 – Que seja cientificada a recorrente desta decisão.
7 – Essa é nossa DECISÃO.
Registre-se e Publique-se

Município de Adustina, Bahia, em 13 de julho de 2022.
_____________________________
Lenice Vieira Santos
Presidente Substituta da CPL

Comissão responsável pela decisão:

_____________________________________
Lenice Vieira Santos
Presidente Substituta da CPL
_____________________________________
Membro titular da CPL
_____________________________________
Membro titular da CPL
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DESPACHO/DECISÃO
ACOLHO A DECISÃO da Comissão Permanente de Licitação em NÃO CONHECER DO RECURSO
INTERPOSTO PELA RECORRENTE, EM FACE DE SUA INTEMPESTIVIDADE, com base nos
fundamentos da citada decisão, mantendo o indeferimento do credenciamento da Leiloeira Kátia Cerqueira
da Silva Casaes.

Adustina, Bahia, 13 de julho de 2022.

_____________________________________________
Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal
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