
COEICRETA 
TECNOLOGIA EM ENGENHARIA 

EXMA. SRA. DRA. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA PÚBLICAS — SUCOP DE SALVADOR. 

CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 15.231.897/0001-31, com 

sede na Rua Professor Fernando Rocha, n. 291, Paralela, CEP 41.730-100, 

Salvador/BA, vem impugnar o RECURSO ADMINISTRATIVO opostos pela RFT 

CONSTRUÇÕES EIRELI, nos termos das contrarrazões anexas, contra a decisão 

que INABILITOU a Recorrente na Tomada de Preços n. 010/2022, Processo n. 

83842/2022. 

Preenchidas as formalidades de praxe, requer sejam os recursos 

em tela encaminhados à Autoridade Superior, quando espera seja-lhes 

negado provimento. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Salvador, 05 de agosto de 2022. 

HARIA LTDA. 
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CONTRARRAZOES RECURSAIS 

RECORRIDA: CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA. 
RECORRENTES: RFT CONSTRUÇÕES EIRELI 

PROCEDIMENTO: Tomada de Preços n. 010/2022 

Ínclita Julgadora, 

Por decisão calcada no melhor direito, entendeu por bem a 

Comissão de Licitação INABILITAR a Recorrente para executar "OBRAS DE 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO DA FONTE NOVA — SALVADOR/BA". 

Ocorre que, irresignada com a decisão, a RFT CONSTRUÇÕES EIRELI opôs o 

recurso ora impugnado, sem qualquer base de sustentação, como ora se verá. 

I - 	DA DECISÃO DA ILUSTRE COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO.  

01. 	A Comissão Permanente de Licitação, após vista e análise de 

todos os documentos apresentados pelas Licitantes CONCRETA TECNOLOGIA 

EM ENGENHARIA LTDA — CNPJ: 15.231.897/0001-31; e RFT CONSTRUÇÕES 

EIRELI — CNPJ: 27.773.835/0001-30, decidiu por INABILITAR  ex officio a 

empresa RFT CONSTRUÇÕES EIRELI, seguindo o Parecer Jurídico n. 321/2022, 

devidamente homologado pelo Superintendente, por terem conhecimento (a) 

da aplicação de penalidade de suspensão de participação de licitação e 

impedimento de contratar com a Administração Pública por 02 (dois) anos, 

bem como (b) da declaração de inidoneidade da empresa RFT 

CONSTRUÇÕES, nos termos dos incisos III e IV do art. 87 da Lei n. 

8.666/1993, conforme 3@ Ata de Sessão Interna. Nesta mesma assentada a 
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Comissão reforçou a decisão de HABILITAÇÃO da CONCRETA TECNOLOGIA EM 

ENGENHARIA LTDA. 

	

02. 	A referida decisão foi tomada em 21 de julho de 2022, publicada 

no Diário Oficial do Município — D.O.M. de Salvador/BA no mesmo dia. 

	

03. 	Desta decisão a Licitante RFT CONSTRUÇÕES EIRELI recorreu. 

II - 	DO RECURSO DA RFT CONSTRUÇÕES EIRELI. 

	

04. 	Argumenta a Recorrente que a Comissão Permanente de 

Licitação da SUCOP de Salvador a INABILITOU baseando-se em uma 

declaração de inidoneidade que tem sua extensão limitada ao Município de 

Saubara, visto que este foi o município de aplicou a sanção administrativa, nos 

termos dos incisos III e IV do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, in verbis: 

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 

sanções: 

(...1 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

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 resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

05. 	A irresignação da Recorrente pautou-se em dois pontos centrais: 

(1) revogação expressa da declaração do Município de Saubara, referente à 
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inidoneidade da empresa licitante, embasada no art. 87, IV da Lei n. 

8.666/1993; e (ii) extensão da suspensão estabelecida pelo inciso III do art. 87 

da Lei n. 8.666/1993 tão somente para o órgão/entidade contratante. 

Inicialmente, antes mesmo de combater cada um dos itens 

apontados pela RFT CONSTRUÇÕES EIRELI, presta-se a Recorrida em tratar 

sobre a inteligência da norma extraída dos textos normativos utilizados como 

fundamento legal para aplicação das referidas penalidades. 

O caput do art. 87 da Lei n. 8.666/1993 estabelece que as 

penalidades são aplicadas às empresas contratadas por inexecução parcial ou 

total, garantindo a prévia defesa. Assim sendo, a Administração identifica a 

INEXECUÇÃO e cientifica a empresa contratada, que, por sua vez, manifesta-se 

sobre a infração. A aplicação da penalidade presume que a empresa deixou de 

se manifestar e/ou sanar a infração. 

Em conseqüência ao cometimento da infração, as empresas 

podem sofrer uma das penalidades elencadas nos incisos do art. 87 da Lei n. 

8.666/1993, permitindo-se a aplicação cumulativa das penalidades. 

A assertiva decisão da COPEL da SUCOP de Salvador pautou-se 

originalmente em declaração de inidoneidade da Empresa Recorrente, que 

resultou no Parecer Jurídico n. 321/2022, sugerindo a INABILITAÇÃO da RFT 

CONSTRUÇÕES EIRELI e a publicação de nova decisão, respeitando o item 7.3 

do Edital, que assenta a vedação a participação de empresas declaradas 

inidôneas por ato do Poder Público. O referido parecer foi homologado pelo 

Superintendente e sua operacionalização foi efetivada. 
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Quanto à revogação expressa da declaração do Município de 

Saubara, referente à inidoneidade da empresa licitante, embasada no art. 87,  

IV da Lei n. 8.666/1993,  deve-se observar 

quando a revogação foi decretada; e o porquê 

realização dessa observância faz-se imprescindível o exame do histórico de 

parte do processo licitatório. 

O recebimento e a abertura das propostas se deram no dia 27 de 

junho de 2022, momento em que ambas as licitantes foram CLASSIFICADAS. 

Após a classificação, os documentos de habilitação foram analisados e tanto a 

Recorrente como a Recorrida foram declaradas HABILITADAS. Essas decisões 

foram devidamente publicadas no D.O.M. de Salvador de 30 de junho de 

2022. Após a publicação, mais precisamente no dia 04 de julho de 2022, a 

COPEL da SUCOP de Salvador recebeu a declaração de inidoneidade da RFT 

CONSTRUÇÕES EIRELI e, a partir desse momento, deu-se todo procedimento 

de verificação das penalidades aplicadas, resultando na INABILITAÇÃO da 

Recorrente. 

No dia 27 de julho de 2022 o Município de Saubara publicou em 

seu Diário Oficial n. 3.226 o Decreto n. 1.224/2022 tornando sem efeito a 

sanção prevista no inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, aplicada à 

Recorrente. Foi este o decreto trazido pela RFT CONSTRUÇÕES EIRELI em seu 

recurso. 

Com a exposição do breve histórico é possível identificar que o 

foi atingido pela revogação, nada mais do que o inciso IV do art. 87, da Lei 

n. 8.666/1993, ficando de fora o inciso III do referido dispositivo, ou seja, o 

Decreto n. 1.224/2022 não tem o condão de revogar a aplicação de 

TECNOLOGIA EM ENGENHARIA 

quê foi atingido pela revogação; 

da revogação. Para a 

quê 
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penalidade "suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 

(dois) anos". 

No que tange kaiando  a revogação foi decretada, basta 

identificar que a publicação do Decreto n. 1.224/2022 se deu em 27 de julho 

de 2022, momento posterior a INABILITAÇÃO da Recorrente. Considerando 

que o decreto entra em vigor na data de sua publicação, como dispõe o art. 29 

do próprio ato, resta evidente que ainda pendia a declaração de inidoneidade 

do art. 87, IV da Lei n. 8.666/1993 no momento da decisão que INABILITOU a 

Recorrente. 

Por fim, sobre o porquê  da revogação, basta uma análise dos 

"considerandos" do Decreto n. 1.224/2022 para concluir que o motivo da 

revogação da penalidade foi o pedido formulado pela Recorrente, após 

"ressarcir a Administração Pública dos prejuízos resultantes do não 

cumprimento do contrato", ipsis litteris. 
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Considerando o pedido formulado pela Empresa RFT 

CONSTRUÇÕES EIRELI;  

Considerando que a Administração Pública pode rever os seus atos e 

revogá-los a qualquer tempo, em face da Conveniência e Oportunidade; 

Considerando que a Empreso RFT CONSTRUÇÕES EIRELI aesumiu 

os custos com a elaboração do Projeto de Requalificação da Orla de Som Jesus dos 

Pobres; 
1111~1111a 

Considerando que a sanção prevista no Inciso IV. do artigo 87, da Lei 

de Licitações e Contratos, poderá ser revogada, sempre que a Empresa contratada 

ressarcir a Administração Pública dos prejuízos resultantes do não cumprimento do 

contrato, 

16. 	Vê-se que a RFT CONSTRUÇÕES EIRELI estava ciente de sua 

declaração de inidoneidade e sua suspensão de participar de certames no 

período de 02 (dois) anos e, ardilosamente, deixou de informar a COPEL da 

SUCOP de Salvador, o que resultou na decisão de sua HABILITAÇÃO em 27 de 

junho de 2022. Quando a Comissão Permanente tomou ciência das 

penalidades aplicadas à Recorrente, em nome do princípio da autotutela e 

para garantir a segurança do contrato, evitando maiores transtornos, resolveu 

alterar a decisão e INABILITAR a RFT CONTRUÇÕES EIRELI. Percebendo que as 

penalidades foram descobertas, a Recorrente dirigiu-se à Prefeitura Municipal 

de Saubara para ressarcir o Contratante e requerer a revogação da sanção. 

17. 	Diante dessa construção, pode-se concluir que o argumento de 

revogação expressa da declaração do Município de Saubara, referente à 

inidoneidade da empresa licitante embasada no art. 87, IV da Lei n.  

8.666/1993  nada mais é que uma construção estratégica para a Recorrente ter 
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êxito em sua HABILITAÇÃO, o que pode acabar colocando em risco a 

Administração. 

Ademais, não se pode olvidar o fato de a revogação ter se 

limitado à sanção aplicada pelo art. 87, IV da Lei n. 8.666/1993, restando à 

penalidade aplicada referente ao art. 87, III da Lei n. 8.666/1993. 

Quanto ao ponto de defesa da extensão da suspensão 

estabelecido pelo inciso III do art. 87 da Lei n. 8.666/1993 tão somente para o 

órgão/entidade contratante,  a Recorrente utilizou-se de suposto 

entendimento consolidado e pacífico do Tribunal de Contas da União — TCU, 

em que define que a penalidade aplicada pelo art. 87, III da Lei n. 8.666/1993 

se limita ao órgão/entidade competente e, por este motivo, não é possível a 

aplicação dessa penalidade para certames realizados no Município de 

Salvador. 

O debate reside na extensão dos efeitos da penalidade imposta 

pelo art. 87, III da Lei n. 8.666/1993, se é limitado ao órgão/entidade que 

aplicou a penalidade OU se é ampla, devendo ser aplicada por toda 

Administração. Sobre a extensão, o Superior Tribunal de Justiça — STJ entende 

que se trata de aplicação ampla, ou seja, a referida punição produz efeitos por 

toda Administração e não somente em relação ao órgão/entidade que a 

aplicou, in verbis: 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENTES OU ÓRGÃOS DIVERSOS. EXTENSÃO DA 

PUNIÇÃO PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO. 1. A punição prevista no inciso 
III do artigo 87 da Lei n2  8.666/93 não produz efeitos somente em 
relação ao órgão ou ente federado que determinou a punição, mas a 

toda a Administração Pública, pois, caso contrário, permitir-se-ia que 

empresa suspensa contratasse novamente durante o período de 

suspensão, tirando desta a eficácia necessária. 2. Recurso especial 
provido. 
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(STJ - REsp: 174274 SP 1998/0034745-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, 
Data de Julgamento: 19/10/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: --> DJ 22/11/2004 p. 294 RSTJ vol. 187 p. 205, --> DJ 
22/11/2004 p. 294 RST1 vol. 187 p. 205) 
[GRIFOS INEXISTENTES NO ORIGINAL E INTEIRO TEOR EM ANEXO] 

Isto posto, vê-se que a inteligência normativa, diferente do que 

entende a Recorrente, tem relação com a suspensão da contratação por toda 

a Administração. O mesmo ocorre com a declaração de inidoneidade, que tem 

a extensão ampla, impedindo a participação do particular sancionado em 

qualquer certame público no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos. 

Desta forma, resta evidente que no dia 27 de junho de 2022, dia 

da abertura e homologação dos documentos apresentados pelas empresas 

licitantes, a RFT CONSTRUÇÕES EIRELI encontrava-se impedida de contratar 

com qualquer órgão/entidade da Administração, diante, não só da penalidade 

do art. 87, III da Lei n. 8.666/1993, mas também por conta da pena do art. 87, 

IV da referida lei, tendo em vista a suspensão de contratação com a 

Administração por 02 (dois) anos e sua declaração de inidoneidade. 

Para além desses principais pontos, a Recorrente busca a 

NULIDADE das penalidades atribuídas pela Prefeitura Municipal de Saubara, 

insurgindo-se no presente certame. Ora, a busca pela nulidade, seja por 

qualquer dos pontos apresentados (suposta inserção genérica no bojo do 

termo de rescisão; suposta ausência de contraditório e de ampla defesa; e a 

suposta competência exclusiva para aplicação das penalidades) deve se deter 

ao processo administrativo onde está transcorrendo, ou seja, no Município de 

Saubara, não sendo de competência da COPEL da SUCOP de Salvador esse 

julgamento. 
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Destarte, verifica-se que a HABILITAÇÃO da Recorrente, causa 

flagrante ofensa aos princípios licitatórios, principalmente, aos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo das propostas, 

ambos constantes do artigo 32  da Lei n. 8.666/93, o qual vincula tanto a 

Administração quanto os administrados. Aliás, a autoridade administrativa 

igualmente se subordina ao conteúdo do ato convocatório. É o que ensina o 

nobre doutrinador Marçal Justen Filho, em sua obra "Comentário à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos", 132  Edição, 2009, pág. 70: 

"A autoridade administrativa dispõe de faculdade de escolha, ao editar o 

ato convocatório. Porém, nascido tal ato, a própria autoridade fica 

subordinada ao conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o 
administrado e o interessado submetem-se a um modelo norteador de 

sua conduta. Tornam-se previsíveis, com segurança, os atos a serem 
praticados e as regras que os regerão." 

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça 

chancelou a necessidade de completa satisfação das exigências do Edital: 

"... desmerece habilitação em licitação pública a concorrente que não 

satisfaz as exigências estabelecidas na legislação de regência e ditadas no 
Edital." 

(STJ. 12 Turma RESP n2 179324/DF. Registro n2  199800464735. DJ 24 de 
junho de 2002. p. 00188.) 

Forçoso salientar que o E. STJ pacificou o entendimento de que é 

essencial a vinculação das partes ao instrumento convocatório, consoante ilustra 

o excerto abaixo colacionado, verbis: 

"O princípio da vinculação ao instrumento convocatório se traduz na regra 

de que o Edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem 

observados até o final do certame, vez que vinculam as partes." 
(STJ. 12 Turma. RESP n2 354977/SC. Registro n2  200101284066. DJ 09 dez, 
2003.p. 00213.) 

Fazer cumprir o comando editalício e as normas licitatórias é, não 

só um poder, mas um dever da Administração, que fica vinculada às suas 
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decisões, responsabilizando-se, inclusive, por eventuais eventos danosos que 

venham a surgir. Por este motivo, o cumprimento do edital convocatório deve ser 

o mais amplo possível, especialmente quando se trata de análise da qualificação 

econômico-financeira da empresa. 

Diante do exposto, vê-se como assertiva a decisão que 

INABILITOU a Recorrente, uma vez as penalidades aplicadas por força do art. 

87, incisos III e IV da Lei n. 8.666/1993. 

III - CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, demonstrada de forma incontestável a falta de 

fundamento dos argumentos expendidos pela Recorrente, requer seja 

NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a HABILITAÇÃO TÃO 

SOMENTE da CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA., 

permanecendo incólume a decisão que INABILITOU "ex officio" a RFT 

CONSTRUÇÕES EIRELI, sob pena de colocar em risco a boa execução do 

contrato. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Salvador, 05 de agosto de 2022. 

CONCRETA TECN O IA EM ENGENHARIA LTDA. 
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RECURSO ESPECIAL N° 174.274 - SP (1998/0034745-3) 

RELATOR 	: MINISTRO CASTRO MEIRA 
RECORRENTE 	: ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO 	: MARIA BEATRIZ AMARAL SANTOS KOHNEN E OUTROS 
RECORRIDO 	: S GOLDBERG LTDA 
ADVOGADO 	: BEATRIZ MARTINEZ DE MACEDO E OUTROS 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. 
MANDADO DE SEGURANÇA. ENTES OU ÓRGÃOS DIVERSOS. EXTENSÃO DA 
PUNIÇÃO PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO. 

A punição prevista no inciso III do artigo 87 da Lei n" 8.666/93 não produz efeitos 
somente em relação ao órgão ou ente federado que determinou a punição, mas a toda a 
Administração Pública, pois, caso contrário, permitir-se-ia que empresa suspensa 
contratasse novamente durante o período de suspensão, tirando desta a eficácia necessária. 

Recurso especial provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam 
os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça "A Turma, por unanimidade, conheceu 
do recurso e lhe deu provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator." Os Srs. Ministros Eliana 
Calmon, Franciulli Netto e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro jelator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Peçanha Mains. 

Brasília, 19 de outubro de 2004 (data do julgamento) 

Ministro Castro Meira 
Relator 

Documento: 505625- Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 22/11/2004 	 Página 1 de 4 
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RECURSO ESPECIAL N° 174.274 - SP (1998/0034745-3) 

RELATOR 	: MINISTRO CASTRO MEIRA 
RECORRENTE 	: ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO 	: MARIA BEATRIZ AMARAL SANTOS KOHNEN E OUTROS 

RECORRIDO 	: S GOLDBERG LTDA 
ADVOGADO 	: BEATRIZ MARTINEZ DE MACEDO E OUTROS 

RELATÓRIO 

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): Trata-se de recurso 

especial interposto pelo Estado de São Paulo, com fulcro na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da 

Constituição Federal, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual 

se extrai o seguinte trecho do voto do relator: 

"C..) 
Por lapso, a r. sentença não faz referência ao recurso de oficio, todavia 'ex vi 

1 	s' considera-se como se o tivesse feito. 
Como bem salientado no judicioso parecer do ilustre re sentante do 'Parquet' 

desijdo, Wallace Paiva Martins Júnior, secundado pelo digno rocurador de Justiça 
Anel') Celso de Paula Albuquerque, não merece provimento o apelo. 

Com efeito, a manifestação ministerial profundamente analisou o tema, citado 
vários autores especialistas na matéria e que são de parecer que o instituto da 
suspensão provisória tem efeito restrito à administração que o aplicou. 

Referindo-se ao saudoso profeSsor Hely Lopes Meirelles, transcreveu aos que 
'culposamente prejudicarem a licitação ou a execução do contrato, embora por fatos ou 
ato de menor gravidade, observado que a punição pode restringir-se ao órgão que a 
decretou ou até mesmo a urna determinada licitação ou a um tipo de contrato, conforme 
a extensão da falta que a ensej ou' (Direito Administrativo Brasileiro, 18° ed:, p. 226). 

De Toshio Mulcai, lembra que 'valerá para o âmbito do órgão que a decretar' 
(Estatutos Jurídicos de Licitações e Contratos Administrativos, 3' ed., p.132). 

Lembra, ainda, Carlos Ari Sundfeld e Márcia Walquiria Batista dos Santos que, 
embora por outros motivos, inexistência de previsão legal, sustentam a mesma posição. 

Como visto, o entendimento é sempre de que a suspensão só gera efeito para o 
órgão que a aplicou, ou quando muito, para a administração pública a que a entidade 
pertence, não podendo, estender-se, portanto, a punição ministrada pela municipalidade, 
em sendo suspensão temporária não atinge aos atos licitatórios da administração pública 
estadual ou federal. 

Posto isto, nega-se provimento ao recurso" (fls. 69-70). 

Foram, então, opostos embargos de declaração, rejeitados conforme o seguinte voto do 

relator: 

Nada há a ser declarado no referido Acórdão, pois nenhuma omissão ocorreu, 
nem com referência à aplicação do artigo 1°, da Lei n° 8.666/93 e tampouco ao princípio 
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da legalidade, porquanto não se os afastou. 
Caráter meramente infiringentes possuem os embargos, desde que pretendem 

rediscutir a aplicação da pena de suspensão provisória por um ente de Federação a 
outro, o que já foi decidido. 

Entende-se, pelo motivo invocado para justificar os embargos, que estes não 
são meramente protelatórios, razão pela qual deixa-se de aplicar a multa. 

Posto isto, rejeitam-se os embargos" (fis. 79-80). 

Sustenta o recorrente que o acórdão vergastado contrariou o inciso II do artigo 535 do 

Código de Processo Civil-CPC e também o artigo 1° da Lei n° 8.666/93, pois, ao mesmo tempo em que 

deixou de apreciar questão levantada em âmbito de embargos de declaração, permitiu que uma 

empresa, suspensa temporariamente de processos ficitatórios em determinado município, pudesse 

participar de outros certames estaduais e federais, o que supostamente seria proibido pelo artigo 1° da 

sobredita Lei n° 8.666/93. 

Não foram apresentadas contra-razões, conforme certidão à fl. 87. 

Em razão de provimento de agravo de instrumento, subiram os autos a esta Corte de 

Justiça. 
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RECURSO ESPECIAL N° 174.274 - SP (1998/0034745-3) 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. 
MANDADO DE SEGURANÇA. ENTES OU ÓRGÃOS DIVERSOS. EXTENSÃO DA 
PUNIÇÃO PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO. 

A punição prevista no inciso III do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 não produz efeitos 
somente em relação ao órgão ou ente federado que determinou a punição, mas a toda a 
Administração Pública, pois, caso contrário, permitir-se-ia que empresa suspensa 
contratasse novamente durante o período de suspensão, tirando desta a eficácia necessária. 

Recurso especial provido. 

VOTO 

EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): Presentes os requisitos de 

admissibilidade, ctinheço do presente recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 

disposto no artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666/93 prevê que, caso uma empresa deixe 

de cumprir o contrato firmado com a Administração, aquela poderá ser punida com unia suspensão 

temporária de no máximo 2 (dois) anos, durante os quais não poderá contratar ou mesmo paitidpar de 

procedimentos licitatórios da Administração. 

entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que a suspensão imposta por um órgão 

administrativo ou um ente federado não se estende aos demais, não se harmoniza com o objetivo da Lei 

n° 8.666/93, de tornar o processo licitatório transparente e evitar prejuízos e fraudes ao erário, inclusive 

impondo sanções àqueles que adotarem comportamento impróprio ao contrato firmado ou mesmo ao 

procedimento de escolha de propostas. 

Há, portanto, que se interpretar os dispositivos legais estendendo a força da punição a toda 

a Administração, e não restringindo as sanções aos órgãos ou entes que as aplicarem. De outra 
maneira, permitir-se-ia que uma empresa, que já se comportara de maneira inadequada, outrora 

pudesse contratar novamente com a Administração durante o período em que estivesse suspensa, 

tomando esta suspensão desprovida de sentido. 

Confira-se a seguinte ementa: 

"ADMINISTRATIVO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA — DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE DE 
PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA — LEGALIDADE — LEI 8.666/93, 
ART. 87, INC. III. 

- É irrelevante a distinção entre os termos Administração Pública e 
Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão temporária de participar em 
licitação (inc. III) e declaração de inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante a 
não-participação em licitações e contratações futuras. 
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- A Administração Pública é una, sendo descentralizadas as suas funções, para 
melhor atender ao bem comum. 

- A limitação dos efeitos da 'suspensão de participação de licitação' não pode 
ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta que 
inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estendem a qualquer órgão da 
Administração Pública. 

- Recurso especial não conhecido" (REsp n° 151.567, Rel. Min. Peçanha 
Martins, DJ 14.04.2003). 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial. 
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Salvador, 7 de abril de 2022. 

VICENTE MÁRIO VISCO ATTOS 

CPF: 019.054.305-15 

S TROCOLI DE AZE EDO 

CPF: 028.276.975-72 

COFICRETA 
TECNOLOGIA EM ENGENHARIA 

PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular a CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA, 

estabelecida nesta Capital sito Rua Professor Fernando Rocha, n2  291 - Paralela, Salvador - 

Bahia inscrita no CGC sob o n2  15.231.897/0001-31, neste ato representada pelos seus 

Diretores VICENTE MÁRIO VISCO MATTOS, Engenheiro Civil, maior, casado, CPF N. 

019.054.305-15 28.276.975-72 e/ou MINOS TROCOLI DE AZEVEDO, maior, solteiro, CPF. 

028.276.975-72, brasileiros, residentes e domiciliados nesta Capital, nomeiam e constituem seu 

bastante procurador CARLOS EDUARDO SANTOS DOS REIS, brasileiro, divorciado, 

Administrador, maior, portador da Carteira de Identidade N2  1.823.925-03 SSP/BA,,  CPF N2  

213.805.705-49, residente à Rua Estácio Gonzaga, n2  441, Edifício Bertolini, apt. 1202, Horto 

Florestal, nesta Capital, com poderes para representar a outorgante em licitações públicas e/ou 

particulares, podendo, para tanto, juntar e apresentar documentos, formular ofertas e lances, 

apresentar e firmar propostas, atas e termos, requerer, deliberar, discordar, impugnar, 

transigir, apresentar recursos hierárquicos, administrativos, bem como assinar contratos e tudo 

mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento deste mandato, dando a outorgante tudo por 

bem firme e valioso. A presente procuração tem validade até 31 de dezembro de 2022. 

R a Arl Barroso. H' 5- chame-Chame -Siandor- BA -CEP40.157-30
0  

Tel: (l1)3034-5200 

mnII:roi000000rinnIo.00br 	walvaninvarela.notbr 

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) 

VICENTE MARIO V 	
MICToS ....... . . 

HINOS TROC L 	Na.) 

Salvador, 25 	 022. 

Em Test° da verdade. 

ELEN R HA 	SANTOUARACIJO - 

ESCREVE 
Selo: 1606.AE445855-2 e 1606.AE445956-0  
Consulte o selo: wattbajus.brtoutenticidade 
Emol:R$5,713- Taxas:RS6,22 - Total:Ui2,00 

41730-100 •Tel: 71 3372-3000 • Fax: 71 3372-3001•www.concreta.com.br  
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