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3g ATA DA SESSÃO INTERNA 

TOMADA DE PREÇOS Ng 010/2022-PROC. ADM. N2  83842/2022 

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 

Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  041/2022, ao final assinados, com o fim 

especifico de conhecer e deliberar sobre o julgamento da declaração de inidoneidade da licitante RFT 

CONSTRUÇÕES, por ente público Municipal de Saubara do Estado da Bahia. O recebimento e abertura 

das propostas da Tomada de Preços se deu no dia 27/06/2022 às 10:00hs, onde concorreram as 

empresas RFT CONSTRUÇÕES e CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA, sendo ambas licitantes 

classificadas, conforme Ata Sessão Pública de 27/06/2022. Ato seguinte foram julgadas a 

documentação de habilitação, sendo ambas licitantes declaradas Habilitadas, cujo resultado foi 

publicado no DOM ng 8.314, pág. 20, de 30/06/2022, dando ciência aos interessados, concedendo o 

prazo recursal (art. 109, I, alínea "a" c.c art. 110, da Lei Federal ng 8.666/93). Ocorre que no dia 

04/07/2022 foi recebido por esta COPEL, através de e-mail, publicação do Diário Oficial do Município 

de Saubara, Estado da Bahia, com declaração de inidoneidade da empresa RFT CONSTRUÇÕES, nos 

termos dos incisos III e IV do art. 87 da Lei ng 8.666/93, fato que, de pronto, foi encaminhado ao Sr. 

Superintendente, através do Processo Administrativo ng 100641/2022, para conhecimento e 

deliberação, com o devido encaminhamento à ASSESSORIA JURIDICA, para exame e parecer, quanto a 

participação da empresa RFT CONSTRUÇÕES neste certame. Assim, foi emitido Parecer Jurídico n2  

321/2022, com a devida homologação do Sr. Superintendente (cópias anexas), consignando o 

seguinte: "que se proceda à inabilitação ex officio da licitante RFT CONSTRUÇÕES na Tomada de 

Preços n° 010/2022 com a publicação de nova decisão desta SUCOP para a devida publicidade e 

conhecimento da sociedade, visto que cumpre ao agente público o dever de ser probo. Probidade pode 

e deve ser demonstrada pela boa conduta do administrador público que deve ter os elementos 

necessários à legitimidade de seus atos, ou seja, sempre atuando com ética, honestidade e boa-fé, e nos 

limites balizadores da lei". Dessa forma, conforme vedação do Edital no item 7.3 "Será vedada a 

participação de empresas na licitação, quando: a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público". 

Assim, a licitante RFT CONSTRUÇÕES restou vedada sua participação neste certame. Neste sentido, é 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Recurso em Mandado de Segurança. Administrativo. 

Licitação. Sanção Imposta a Particular. Inidoneidade. Suspensão a Todos os Certames de Licitação 

Promovidos pela Administração Pública que é Una. Legalidade. Art. 87, inc. li, da Lei 8.666/93. Recurso 

Improvido. I —A Administração Pública é una, sendo, apenas, descentralizado o exercício de suas 

funções.  II — A Recorrente não pode participar de licitação promovida pela Administração Pública 

enquanto persistir a sanção executiva, em virtude de atos ilícitos por ela praticados (art. 88, inc. III, da 

Lei n° 8.666/93). Exiae-se, para a habilitação, a idoneidade, ou seja, a capacidade plena da concorrente 

de se responsabilizar pelos seus atos. III— Não há direito líquido e certo da Recorrente, porquanto o ato 

impetrado é perfeitamente legal. IV— Recurso improvido". RMS n. 9.707/PR, 22 T, Rel. Min. Laurita Vaz, 

j. em 4.09.2001, DJ de 20.05.2002. (grifamos) . Portanto, a Comissão de Licitação decidiu, acompanhar 
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a decisão de inabilitação ex officio da licitante RFT CONSTRUÇÕES na Tomada de Preços nz 010/2022, 

exarada no Parecer ASJUR nz 321/2022 e homologado pelo Sr. Superintendente, consoante prevê o 

item 24.12 do Edital, "Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato excluir o licitante 

ou o adjudicatário, por despacho motivado, se, após a fase da habilitação, tiver ciência de fato ou 

circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade  ou falta de 

capacidade técnica ou financeira" (grifos nossos). Sendo o ato, aqui, devidamente motivado e 

legalmente amparado no Edital e na Lei 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada 

a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e 

achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação, cuja reforma da decisão 

deverá ser dado ciências aos interessados, através da imprensa oficial-Diário Oficial do 

Município/DOM. Registrando que o inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos 

interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do 

órgão. Salvador, 21 de julho de 2022. 
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empresa impedida de licitar 

RICARDO FRANZ Zech <rfzech@gmail.com > 
Seg, 04/07/2022 11:32 

Para: 

copetsucop@hotmail.com  <copel.sucop@hotmail.com > 

anexos (728 KB) 

RECISÂO CONTRATO SAUBARA ( IMPEDIDA DE LICITAR).pdf; 
Att.Dr Aelcio 

Segue em anexo impedimento da empresa RFT de licitar por estar inadiplente no município de 
Saubara 
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A Lei exige que todo gestor publique seus atos no 
seu veiculo oficial para que a população tenha 
acesso e sua gestão seja transparente e dera. 
A Imprensa Ofidal criada através de Lei, 
cumpre esse papei. 

Imprensa Oficial 
do Município. 

Gestão Transparente e consciência limpa. 

Prefeitura Municipal de 
Saubara publica:  

Termo de Rescisão Unilateral de Contrato Administrativo N° 
0089/2021 — Tomada de Preço N° 004/2020 — RFT Construções Eireli 

Prefeitura Municipal de Saubara 
1 
	

Terça-feira • 30 de Novembro de 2021 • Ano • Nd 2934 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE SAUBARA 
GABINETE DA PREFEITA WBARA 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

O MUNICÍPIO DE SAUBARA, Pessoa Juridica de Direito Público 
Interno, Inscrito no CNPJ/MF sob n° 13.040.233/0001-60, com sede na Rua Ananias 

Requião, rio 07, Centro, CEP 44.220-000, Saubara, Estado da Bahia, neste ato 

representado por sua Prefeita, a Sra. Márcia Mendes Oliveira de Araújo, no uso de 
suas atribuiçbes legais que lhes foram conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica Municipal, 

Considerando que o prazo de vigência do Contrato Administrativo em 

questão, previsto na Cláusula Segunda, de 06 (seis) meses, expirou em 30 de 

setembro de 2021 e foi prorrogado para o dia 31 de março de 2022; 

Considerando que o prazo para a execução das obras de pavimentação 

em paralelepípedo, na Orla de Bom Jesus dos Pobres, de 04 (quatro) meses, teve 

inicio em 19 de outubro de 2021, o qual se findara em 19 de fevereiro de 2022, nos 
termos da Cláusula Segunda; 

Considerando que todas as exigências feitas pela Empresa Contratada, 

para dar inicio ás Obras, como a retirada das barracas de praia, do cais e limpeza de 

toda a área, foram atendidas pela Administração Municipal; 

Considerando que o reequillbrio econômico-financeiro do Contrato, foi 

autorizado pela Caixa Económica Federal e atendido pela Administração Municipal, 

como requisito feito pela Empresa Contratada para dar inicio ás obras; 

Considerando que a Ordem de Serviço para inicio das Obras foi 
assinada em 19 de outubro de 2021; 

Considerando que a Empresa CONTRATADA foi notificada 
verbalmente, por diversas vezes, pelo Secretário Municipal de Administração e 

Fazenda, sobre a necessidade de dar inicio à referida obra, bem como para proceder 

jttettrAw— )1 /4° 
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MUNICÍPIO DE SAUBARA 
GABINETE DA PREFEITA 

A_ 
SOBABA 

ao cumprimento Integral das clausulas do contrato supra nominado, realizando a obra 
objeto do Contrato por ela assinado; 

Considerando que a Empresa Contratada, RFT CONSTRUÇÕES 
EIRELL inscrita no CNPJ/MF sob n° 27.773.835/0001-30, deixou de dar inicio as 
obras no prazo estipulado, e, tendo sido advertida pela Administração Municipal, na 

Pessoa do Sr. Emiti° Tadeu Najar, protocolou correspondência em 23 de novembro 
de 2011, requerendo °a rescisão unilateral' do Contrato; 

Considerando a necessidade da Administração Pública Municipal 

regularizar tal pendência, e cumprir seu cronograma de obras, conforme planejado, a 

fim de não prejudicar o desenvolvimento normal das atividades do seu Departamento 

de Obras, sobretudo visando a proximidade do verão; 

Considerando a previsão legal estabelecida nos artigos 77 e 78, c/c o 

art. 79, inciso Ida Lei Federal n°8.866, de 21 de Junho de 1993 e nos artigos 472 e 

473. da Lei Federal n° 10 406, de 10 de janeiro de 2002- Código Civil Brasileiro, bem 

como nas Cláusulas Décima Quinta e Décima Sexta, do Contrato n° 0089/2021, 
celebrado em 31 de março de 2021, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica RESCINDIDO UNILATERALMENTE O CONTRATO 
ADMINISTRATIVO n° 0089/2021, referente sl Tomada de Preços n° 004/2020, 
celebrado em 31 de março de 2021, com a empresa RFT CONSTRUÇÕES EIRELI, 

inscrita no CNPJ/MF sob ri° 27.773.835/000140, pessoa jurldica de direito privado, 

com endereço na Rua Conselheiro Dantas, n° 08, Sala 104, Edificio Paraguassú, 

Comercio, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP: 40.015-070, para a 

Pavimentação em Paralelepipedo, na Orla de Bom Jesus dos Pobres nos termos 

da Cláusula Décima Sexta, nos termos do disposto no artigo 77; no Inciso, do artigo 

79, o/co disposto nos Incisos I e IV, do artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/93. 

itt,43dà5)---43  
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41_ 
TAGBAFIA 

Art. 20  - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, serão 

aplicadas Ô CONTRATADA as penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta do 
Contrato n° 0099/2021, em virtude da rescisão contratual, sobretudo a cobrança de 

MULTA, conforme previsto no item 15.1.6 e 15.2, sem prejuízo das medidas 

administrativas para apuração de possível perdas e danos a serem feitas em momento 

posterior, bem como da adoção das medidas judiciais cabíveis, nos moldes 

estabelecidos nos artigos 86 a 88, da Lei de Licitações e Contratos, n°8.666/93. 

Art. 3°- Fica declarada INIDÕNEA a referida Empresa, pelo que está 

IMPEDIDA DE PARTICIPAR DE QUALQUER PROCESSO LICITATÓRIO no 

Município de Saubara, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos dos Incisos III e 
IV, do artigo 87 da Lei Federal n°8.866/93. 

Art. 4° - Deverá a Empresa Contratada, providenciar a RETIRADA do 

MATERIAL de sua propriedade (manilhas de drenagem, pedras para execução da 

alvenaria do cais e peças de meio fio), existentes no local da obra, no prazo de 72 
(setenta e duas) horas. 

Art. 5° - O Presente Termo de Rescisão Unilateral entrará em vigor na 
data de sua publicação no Diário Oficial do Município. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Saubara-Estado da Bahia, 25 de 
novembro de 2021. 

Marc( Vã 	 e Araújo 
refeita Municipal 
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ESTADO DA BANIA 
MUNICÍPIO DE SAUBARA 

PROCURADORIA JURÍDICA SAUgiRA 

Saubara, 13 de julho de 2022 

Ofício PROJUR N° 0172/2022 

Ilma. Sra. 

Ana Lúcia Luz de S. e Silva 

MD Presidente da Comissão de Licitação/SUCOP 

Prefeitura Municipal de Salvador 

Prezada Senhora, 

Em atenção ao e.mail recebido em 07 do corrente, temos a informar que o "Termo de Rescisão 

Unilateral" do Contrato Administrativo n° 0089/2021, referente á Tomada de Preços n°  

004/2020. publicado no Diário Oficial do Município, em 30 de novembro de 2021, NÃO FOI 

REVOGADO, estando a Empresa RFT CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob 

n° 27.773.835/0001-30, IMPEDIDA DE CONTRATAR COM O MUNICIPIO DE SAUBARA-

BAHIA pelo penedo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 39  do referido termo, por ter 

sido declarada INIDONEA, pelo descumprimento do contrato acima referido. 

Atenciosamente, 

UM.  alL / LCÁ1l1 
Da 	e Cristina Oliveira Padilha 
Procuradora Jurídica do Municipio 

Assinatura Eletrônica 
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PARECER ASJUR Ne 321/2022 

Tomada de Preços 010/2022. Contratação de 
empresa para execução das obras de Recuperação 
Estrutural do Viaduto da Fonte Nova, Nazaré — 
Salvador/BA. Processo n. 100641/2022. Licitante 
iniclEinea. Extensão da declaração. Inabilitação da 
licitante. 

Trata-se de consulta acerca da extensão da declaração de inidoneidade aposta por outro ente 

federativo visto que a empresa RFT CONSTRUÇÕES foi declarada inidônea para licitar com o 

Município de Saubara. 

A licitante acima informada é participante da Tomada de Preços nE 010/2022, cujo objeto é a 

contratação de empresa para execução das obras de Recuperação Estrutural do Viaduto da Fonte 

Nova, Nazaré - Salvador/BA. Em sessão de julgamento do certame, a Comissão Permanente de 

Licitação- COPEL, desta SUCOP, decidiu por declará-la habilitada, o que fora publicado no DOM em 

30/06/2022. Com  esta publicação, foi aberto prazo recursal, com limite para apresentação dos 

recursos em 07/07/2022. 

Antes do decurso do prazo recursal a COPEL recebeu mensagem eletrônica em 04/07/2022 

contendo publicação do Diário Oficial do Município de Saubara, Estado da Bahia, com a declaração 

de inidoneidade da empresa RFT CONSTRUÇÕES. Tal publicação é datada de 30/11/2021. 

Assim, provocou-se esta ASJUR a exarar parecer jurídico com o fito de determinar a extensão da 

declaração de inidoneidade de ente federativo diverso e sua aplicabilidade no Município de 

Salvador. 

É o que Importa relatar, passo ao opinativo. 

O edital da Tomada de Preços 010/2022 estatuiu regras para a participação no certame, devendo-

se destacar: 
"DA PARTICIPAÇÃO 

(...) 7.3 - Será vedada a participação de 

empresas na licitação, quando: 

Declaradas infamem por ato do Poder 

Público; 

Impedidas de licitar, contratar, transacionar 

com Administração Público ou qualquer de seus órgãos 

descentralizados; 

Reunidas em consórcio; 

Enquadradas nas disposições do artigo 9E, da 

Lei Federal n9  8.666/93 (grifo nosso) 

A lei 8.666/1993, em seu artigo 87 traz que: 

"IV - declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
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resultantes e apôs decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior." 

A publicação do Município de Saubara traz um Termo de Rescisão Unilateral de Contrato 
Administrativo com uma série de considerandos que culminam com a declaração de inidoneidade 
da empresa RFT CONSTRUÇÕES pelo períodos de 02 (dois) anos, o que a impede de licitar com a 
Administração Pública. 

DOMEM& 

A declaração de inidoneidade tem efeito ex tunc, ou seja, tem efeitos a partir de sua publicação, 
não abrangendo atos pretéritos. Como também ergo omnes, ou seja, vale para toda a 
Administração Pública. 

O doutrinador Eduardo Sprada Annunziato, em artigo publicado pela Consultoria Zênite, informa 
que: 

A Corte de Contas, no entanto, possui 
entendimento diverso no que pertine a abrangência da 
declaração de inidoneidade. Segundo o TCU os efeitos desta 
sanção se estendem por toda a Administração Pública. Nessa 
linha "4.10.5. Já a penalidade do inciso IV do art. 87, segundo 
jurisprudência do TCU, impede o fornecedor de participar de 
licitaçães e de ser contratado por toda a Administração 
Pública, englobando, nos termos do inciso XI do art. 62  da 
mesma lei, o 'administração direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo 
inclusive as entidades com personalidade jurídica de 
direito privado sob controle do poder público e dos fundações 
por ele instituídas ou mantidos'. (Tal, Acórdão ng 
2.218/2011, 12  Câmara)  Rel. Min. José Múcio, DOU de 
19.04.2011.)."1  

O julgamento acima referenciado, de lavra do Ministro José Múcio, traz luz sobre o tema, 
consagrando a obrigatoriedade de declaração de inidoneidade de um ente público deve valer para 
todos: 

"Por sua vez, a 'declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública', 
prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666, diz respeito a 
toda Administração Pública, impedindo o particular de 
licitar ou contratar com todos os órgãos e entidades, 
enquanto perdurarem seus efeitos." - TCU, Acórdão ng 
2.218/2011, 1g Câmara, Rel. Min. José Mário, DOU de 
19.04.2011." 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desde o ano de 2003 consigna a abrangência da 

inidoneidade a todo e qualquer Órgão da Administração Pública, nas diversas esferas de poder 

existentes: 

"Infere-se da leitura dos dispositivos que o 

legislador conferiu maior abrangência à declaração de 

inidoneidade ao utilizar a expressão Administração Pública, 

'  httos://zenite.blotbriefeitos-da-suspensao-e-da-declaracao-de-inidoneidade-perante-a-administracao-
publica/  
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definida no art. 6° da Lei8.666/1993. Dessa maneira, 

consequência lógica da amplitude do termo utilizado é que o 

contratado é Mie/êneo perante qualquer arado público do 

Pais." 

  

Vê-se que é pacifico o entendimento de que a declaração de inidoneidade após decurso do rito 

legal de tal punição tem validade nacional e abrange a todos os órgãos, entes e Poderes da 

República, visto que o termo Administração Pública indicado no art. 6° da lei 8.666/1993 refere-se 

a Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do 

poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. 

Trata-se, portanto, de sanção legal imposta com vistas a garantir a aplicabilidade dos princípios que 

norteiam a Administração Pública, em especial a probidade, o interesse público e a efetividade na 

prestação do serviço público, na qual não seria crivei admitir que uma empresa declarada inidônea 

ou impedida de contratar com a Administração Pública venha a ser contratada por ente diverso, 

sendo ambos incluídos no extenso rol de membros da Administração Pública. 

Em diligência realizada por mensagem eletrônica, a COPEL/SUCOP recebeu informações da 

Prefeitura Municipal de Saubara em que sua Procuradoria Jurídica confirmou a publicada em 

30/011/2021 com validade de 02 (dois anos). 

Sendo assim, que se proceda à inabilitação ex officio da licitante RFT CONSTRUÇÕES na Tomada de 

Preços n° 010/2022 com a publicação de nova decisão desta SUCOP para a devida publicidade e 

conhecimento da sociedade, visto que cumpre ao agente público o dever de ser probo. Probidade 

pode e deve ser demonstrada pela boa conduta do administrador público que deve ter os 

elementos necessários à legitimidade de seus atos, ou seja, sempre atuando com ética, honestidade 

e boa-fé, e nos limites balizadores da lei. 

À Superintendência para, caso entenda pertinente, determine o prosseguimento do feito, 

encaminhando os autos à Comissão de licitação — COPEL para as providências cabíveis. 

Esclareça-se que o presente opinativo se limita a uma análise eminentemente jurídica da matéria, 

razão pela qual eventuais esclarecimentos sobre questões de natureza técnica, financeira ou 

contábil deverão ser buscados junto aos setores competentes. 

É o parecer, s.m.j. 

Salvador, 14 de julho de 2022 

MQUELINE M. B. DE BARROS 	 TIAGO BATISTA 

Assessora Jurídica 	 ASJUR/SUCOP 

OAB/BA ná 17.173 
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Processo N2  100641/2022 	 o 
Prefeitura 
de Salvador 

Unidade Destino: COPEL - COMISSÃO CENTRAL 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SUCOP 

CONTEÚDO DO TRAMITE 6 

Com base nas informações prestadas pela COPEL, após diligências realizadas, bem assim no Parecer 

Asjur n2  321/2022, DECLARO INABILITADA a licitante RFT CONSTRUÇÕES EIRELI do certame TOMADA 

DE PREÇO N2  010/2022, tendo por objeto a contratação de empresa para execução das obras de 

Recuperação Estrutural do Viaduto da Fonte Nova. 

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO 

SUPERINTENDENTE 

GABINETE DO SUPERINTENDENTE 

Assinatura eletrônica: 20/07(2022 18:41:56 
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