
  

DIÁRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA

QUINTA-FEIRA
28 DE NOVEMBRO DE 2019

ANO XXXIII | N º 7.514 15
Constituir   Comissão  para  receber  os  serviços  e  lavrar  o  respectivo Termo de  Recebimento do 
Contrato  ASJUR n° 014/2018, cujo  objetivo  é  a Execução, sob o regime de empreitada por preço 
unitário, da obra de Requalificação Urbanística da Igreja do Nosso Sr. do Bonfim e da Praça da Base 
da Colina, em Salvador/BA,  firmado  com  a empresa CONSTRUTORA NM LTDA, nos termos dos  Arts. 
69  e  73, da  Lei  Federal  n° 8.666/93, composta  pelos  servidores  abaixo  relacionados: 

I - Membros

NOME MATRÍCULA

ENG. DENISE SOARES NUNES 3080194 PRESIDENTE 

NOME MATRÍCULA

ENG.  ANTÔNIO ERNESTO MORENO CUNHA 3064936 MEMBRO

ENG. SOLANO LOPES DE MENEZES 3086875 MEMBRO

II - No caso de impedimento eventual do Presidente, a referida Comissão   será   presidida   por um 
dos membros, conforme sua ordem.
 
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, 25 de novembro de  2019.

JESSÉ MOTTA CARVALHO FILHO
Superintendente

LICITAÇÕES 

CASA CIVIL - CC 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 001/2019

A Casa Civil da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Comissão Especial Mista de Licitação, 
CEL/Casa Civil, constituída e designada pelo Decreto nº 30.927/2019, em cumprimento ao disposto 
na Lei Federal nº 8.666/93, art. 109, comunica, aos interessados, as
interposições de Recursos Administrativos referente a seguinte licitação:

Concorrência Pública Internacional nº 001/2019, Processo nº: 324/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada no assessoramento técnico à supervisão, à 
gestão ambiental e social, elaboração de relatórios de acompanhamento de obras, de serviços e 
de aquisições dos projetos, e elaboração de relatórios de gestão de programa de financiamento 
internacional, utilizando como ferramenta auxiliar softwares tipo MS Project ou similar.

Recorrente: ZAGO CONSULTORIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
Recorrida: HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Os interessados poderão apresentar contrarrazões ao Recurso interposto, conforme disposto no 
art. 109, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. As razões do recurso encontram-se disponível no Portal 
Compras Salvador. 

O processo licitatório encontra-se a disposição dos interessados na sala da CEL, situada na Av. 
Antônio Carlos Magalhães, nº 3.244, Edf. Empresarial Thomé de Souza. 19º andar - Pituba - Salvador/
Ba. Telefones (71) 3202-7465/9323

Salvador, 27 de novembro de 2019

PLELIANE ESPINHARA 
Presidente/CEL CASA CIVIL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMS 

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 3538/2019-PGMS
Dispensa nº 04/2019
Empresa: MM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 17.192.874/0001-90
Objeto: Remanejamento e reparo de 04 (quatro) condicionadores de ar, tipo SPLIT, localizados na 
Dívida Ativa Municipal, no Edf. Santa Cruz, 1º andar, na Rua Ruy Barbosa, centro, nesta Capital. Os 
serviços deverão considerar: Instalação de rede de tubulação frigorigena, instalação de válvula de 
serviço de para gás R 407, instalação de válvulas de expansão com corpo acurator, instalação de 
isolamento térmico, instalação de cabeamento elétrico, aplicação de Gás tipo 141B para limpeza 
interna dos mecanismos das máquinas, aberturas em paredes e forros de gesso acartonado 
existentes no local e a sua recomposição,, com serviço de pintura, retirada e realocação dos 
aparelhos, injeção de gás refrigerante, instalação de 03 (três) grades de proteção em ferro para 
condensadoras e limpeza geral.
Valor Total: R$ 13.709,80 (Treze mil, setecentos e nove reais e oitenta centavos)
Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, art.24, II.
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 04.122.0016.250114; Elemento de Despesa: 33.90.39   
Fonte: 0.1.00
Parecer: S/N de 2019 - PGMS
Data da Homologação: 27.11.2019

Salvador, 27 de novembro de 2019.

PAULO PINHEIRO
Coordenador Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2019 

PROCESSO: 18636/2017

DISPENSA: 111/2019.

OBJETO: Contrato de Locação do Imóvel situado na Rua José Pires Castelo Branco, nº 30, térreo, 1º e 

2º pavimento - Praia Grande.

LOCADOR: Orlando José Miranda Brandão.

CPF: 275.792.475-34

VALOR MENSAL: 9.000,00 (nove mil reais).

PRAZO DA VIGÊNCIA: 01 (um) ano, contados a partir da assinatura do Contrato.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 8.245/91.

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 04/10/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO/
ENTIDADE

PROJETO/ATIVIDADE
ELEMENTO 

DE 
DESPESA

FONTE VALOR MENSAL ESTIMADO (R$)

SMS

10.122.0016.250106 
10.301.0016.249300 
10.302.0002.232900 
10.302.0016.249400

33.90.36 0.2.14 9.000,00

Salvador, 27 de novembro de 2019.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL 
Subsecretária/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, com fundamento na Lei 10.520/02, 
Lei Municipal n.º 6.148/02, Decreto Municipal 13.724/02, Lei 8.666/93 na sua atual redação, 
subsidiariamente, e Lei Municipal 4.484/92, esta, no que couber, torna público para conhecimento 
dos interessados que serão realizadas as seguintes licitações:

Pregão Eletrônico - SMS n.º 419/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA 
PESSOAL E PADRÃO DE RADIAÇÕES IONIZANTES (PROTEÇÃO RADIOLÓGICA) PARA AS UNIDADES DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR.
Processo n.º 18.313/2019
Recebimento das Propostas a partir das 08:00 horas do dia 09/12/2019 até às 10:30 horas do dia 
10/12/2019-SMS
Abertura das Propostas:10/12/2019 às 10:30 horas
Sessão de Disputa dos Preços:10/12/2019 às 11:00 horas

Pregão Eletrônico - SMS n.º 420/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Processo n.º 20.154/2019
Recebimento das Propostas a partir das 08:00 horas do dia 10/12/2019 até às 14:30 horas do dia 
10/12/2019-SMS
Abertura das Propostas:11/12/2019 às 14:30 horas
Sessão de Disputa dos Preços:11/12/2019 às 15:00 horas

Os Editais e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov.
br e www.licitacoes-e.com.br

Atenção: Horário de Brasília 

Salvador, 27 de novembro de 2019.

JOSÉ EGÍDIO DE SANTANA
Presidente da COPEL/SMS

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, com fundamento na Lei 10.520/02, 
Lei Municipal n.º 6.148/02, Decreto Municipal 13.724/02, Lei 8.666/93 na sua atual redação, 
subsidiariamente, e Lei Municipal 4.484/92, esta, no que couber, torna público para conhecimento 
dos interessados que serão realizadas as seguintes licitações:

Pregão Eletrônico - SMS n.º 421/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARASITOLÓGICOS.
Processo n.º 17.006/2019
Recebimento das Propostas a partir das 08:00 horas do dia 12/12/2019 até às 10:30 horas do dia 
13/12/2019-SMS
Abertura das Propostas:13/12/2019 às 10:30 horas
Sessão de Disputa dos Preços:13/12/2019 às 11:00 horas

Pregão Eletrônico - SMS n.º 422/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Processo n.º 18.970/2019
Recebimento das Propostas a partir das 08:00 horas do dia 12/12/2019 até às 14:30 horas do dia 
13/12/2019-SMS
Abertura das Propostas:13/12/2019 às 14:30 horas
Sessão de Disputa dos Preços:13/12/2019 às 15:00 horas

Os Editais e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov.
br e www.licitacoes-e.com.br

Atenção: Horário de Brasília 

Salvador, 27 de novembro de 2019.

JOSÉ EGÍDIO DE SANTANA
Presidente da COPEL/SMS

mariana.cabral
Realce



ILUSTRÍSSIMO SR(A) PREGOEIRO(A) DA CASA CIVIL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SALVADOR 

REF. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N° 
001/2019 

A Zago Consultoria, Engenharia e Meio ambiente LTDA EPP, 
inscrita no CNPJ 12.572.906/0001-60, neste ato representada pelo 
sócio-diretor Fernando Zago Loés Moreira, escrito na OAB/DF sob o 
número 30.877, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face à habilitação da empresa HOLLUS SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA nos autos da Concorrência Pública 
Internacional n. 001/2019, Processo Administrativo N° 324/2019 da 
Casa Civil da Prefeitura Municipal de Salvador, de acordo com os fatos 
apresentados a seguir. 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

O resultado foi formalizado em 19/11/2019 no Diário Oficial 
do Estado e o prazo para recorrer, fornecido pela Comissão de 
Licitações, encerrar-se-á em 26/11/2019. Desta forma, o presente 
recurso é tempestivo. 



 

 
II - DA HABILITAÇÃO IRREGULAR DA HOLLUS 

 
Conforme exigido no item 9.1 do Edital a licitante deve 

obrigatoriamente, apresentar cópias autenticadas dos documentos.  

“9.1 Os elementos do “B”, deverão, 
preferencialmente, apresentar índices 
relacionando todos os documentos e as folhas 
em que se encontram, conforme relação a 
seguir, de forma a permitir maior rapidez na 
conferência e exame dos documentos 
correspondentes e conterá no seu interior, 
obrigatoriamente, cópias autenticadas dos 
seguintes documentos:... 

... 9.5 Documentos necessários à 
demonstração da capacidade técnica 9.5.1 
Registro ou Inscrição no CREA/CAU. 
9.5.2 Comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e 
prazos, com o objeto da licitação, através de 
Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrados na entidade 
profissional competente, em nome da empresa 
licitante e de seu(s) responsável(s) técnico(s), 
acompanhado(s) da respectiva Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, devidamente registrado 
no CREA ou CAU...” 

A licitante HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
LTDA não apresentou a documentação conforme solicitado no 
instrumento convocatório.  

Conforme observado o Atestado de Acervo Técnico n° 
037/2018 da Hollus, páginas 67 a 74, o Atestado de Capacidade 
Técnica n° 42/2018, páginas 77 a 89, a Declaração de Serviços 
Executados n° 43/2016, páginas 97 a 114, a Declaração Parcial de 
Serviços Executados n° 42/2016, páginas 117 a 125 e o Atestado de 
Capacidade Técnica n° 02/2018, páginas 127 a 131, não estão 
autenticados, e ainda, alguns não foram “devidamente registrados na 
entidade profissional competente”, conforme solicitado no item 9.5.2 
do Edital em questão. 

Assim, os documentos não podem ser aceitos e considerados 
por violarem expressamente exigência do edital. 



 

Os documentos que são cópias de outros documentos já 

autenticados não são consideradas autenticadas nos termos do 
Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais de Justiça que 

regulamentam a atividade cartorial. 

 

 

III - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

A Constituição Federal brasileira determina que a 
administração pública obedeça aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). 
Estabelece ainda a Constituição a necessidade de observância desses 
princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI). 

Para regulamentar o procedimento da licitação exigido 
constitucionalmente, foi inicialmente editada a Lei n. 8.666/1993. Com 
a Lei n. 10.520/2002, mais uma modalidade licitatória (pregão) foi 
introduzida no modelo brasileiro, ao qual se aplicam subsidiariamente 
as regras da Lei n. 8.666/1993. Seja qual for a modalidade adotada, 
deve-se garantira observância da isonomia, legalidade, 
impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e 
julgamento objetivo, previstos expressamente na Lei n. 8.666/1993. 

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação 
da Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. 
Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, 
extraída do princípio do procedimento formal, que determina à 
Administração que observe as regras por ela própria lançadas no 
instrumento que convoca e rege a licitação. 

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento 
convocatório 

“é a lei do caso, aquela que irá regular a 
atuação tanto da administração pública quanto 
dos licitantes. Esse princípio é mencionado no 
art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo 
art. 41 da mesma lei que dispõe que “a 
Administração não pode descumprir as normas 
e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada”. (Curso de Direito 
Administrativo, 2007, p.416)” 

O mesmo autor prossegue no exame da questão, e reforça 
sua argumentação a respeito da vinculação do edital com o art. 41, §2º, 



 

da Lei 8.666: “Ali, fixa-se prazo para que o licitante possa impugnar os 
termos do edital. Expirado esse prazo, decairá o participante da 
licitação do direito de impugná-lo. Isto significa dizer que quem 
participa da licitação não pode esperar pela sua inabilitação ou 
desclassificação para, somente então, impugnar a regra contida no 
edital que levaria à sua exclusão do processo” (Curso de Direito 
Administrativo, 2007, p.417). 

Ainda sobre a vinculação ao edital, Marçal Justen Filho afirma 
que “Quando o edital impuser comprovação de certo requisito não 
cogitado por ocasião do cadastramento, será indispensável a 
apresentação dos documentos correspondentes por ocasião da fase de 
habilitação” (Pregão. Comentários à Legislação do Pregão Comum e do 
Eletrônico, 4ª ed., p. 305). Como exemplo de violação ao referido 
princípio, o referido autor cita a não apresentação de documento 
exigido em edital e/ou a apresentação de documento em 
desconformidade com o edital (como documento enviado por fac-
símilesem apresentação dos originais posteriormente). 

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no 
Supremo Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e no Tribunal de 
Contas da União, como será a seguir demonstrado. 

O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim 
ementada: 

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 
PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA. 
DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 
VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 
1. Se o licitante apresenta sua proposta 
financeira sem assinatura ou rubrica, resta 
caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do 
documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório e do 
julgamento objetivo, a desclassificação do 
licitante que não observou exigência prescrita 
no edital de concorrência. 3. A observância ao 
princípio constitucional da preponderância da 
proposta mais vantajosa para o Poder Público 
se dá mediante o cotejo das propostas válidas 
apresentadas pelos concorrentes, não havendo 
como incluir na avaliação a oferta eivada de 
nulidade. 4. É imprescindível a assinatura ou 
rubrica do licitante na sua proposta financeira, 
sob pena de a Administração não poder exigir-



 

lhe o cumprimento da obrigação a que se 
sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso.” 

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por 
exemplo: RESP 595079, ROMS 17658). No RESP 1178657, o tribunal 
decidiu: 

“ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. 
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE 
DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu de 
forma escorreita pela ausência de 
cumprimento do requisito editalício. Sabe-se 
que o procedimento licitatório é resguardado 
pelo princípio da vinculação ao edital; esta 
exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 
8.666/93. Tal artigo veda à Administração o 
descumprimento das normas contidas no 
edital. Sendo assim, se o edital prevê, 
conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 
264), "a cópia autenticada da publicação no 
Diário Oficial da União do registro do alimento 
emitido pela Anvisa", este deve ser o 
documento apresentado para que o 
concorrente supra o requisito relativo à 
qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se 
a empresa apresenta outra documentação - 
protocolo de pedido de renovação de registro - 
que não a requerida, não supre a exigência do 
edital. Aceitar documentação para suprir 
determinado requisito, que não foi a solicitada, 
é privilegiar um concorrente em detrimento de 
outros, o que feriria o princípio da igualdade 
entre os licitantes.” 

O TRF1 também já decidiu que a Administração deve ser fiel 
ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (AC 
199934000002288): “Pelo princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, ´a Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada´ (Lei nº 
8.666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A despeito do 
procedimento ter suas regras traçadas pela própria Administração, não 
pode esta se furtar ao seu cumprimento, estando legalmente vinculada 
à plena observância do regramento”. 

O mesmo TRF1, noutra decisão (AC 200232000009391), 
registrou: 



“Conjugando a regra do art. 41 com aquela do 
art. 4º [Lei nº 8.666/93], pode-se afirmar a 
estrita vinculação da Administração ao edital, 
seja quanto a regras de fundo quanto àquelas 
de procedimento. (...) O descumprimento a 
qualquer regra do edital deverá ser reprimido, 
inclusive através dos instrumentos de controle 
interno da Administração Pública. Nem mesmo 
o vício do edital justifica a pretensão de ignorar
a disciplina por ele veiculada. Se a
Administração reputar viciadas ou inadequadas
as regras contidas no edital, não lhe é facultado
pura e simplesmente ignorá-las ou alterá-las 
(...)"(Justen Filho, Marçal; Comentários à lei de
licitações e contratos administrativos; 8ª ed., 
São Paulo, Dialética, comentários ao art. 41, 
pgs. 417/420). A conduta da Administração na
condução do pleito foi de estrita observância e
vinculação ao edital, sendo o direito
prejudicado pertencente a terceiro que não
observou as prescrições editalícias, sendo
descabida a pretensão de beneficiar-se de sua
desídia.” 

Por fim, para além dos tribunais judiciários, mister trazer à 
baila a posição do TCU sobre a matéria aqui discutida. Há centenas de 
acórdãos do TCU que tratam da vinculação ao edital, com orientação 
alinhada àquela apresentada neste parecer e que podem ser 
sintetizadas na recomendação apresentada pelo tribunal no Acórdão 
483/2005: “Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a 
realização dos procedimentos licitatórios, especialmente o da 
vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo, 
previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº 8.666/1993”. 

Decisões recentes reforçam essa posição do TCU, como se 
constata no sumário dos acórdãos a seguir transcritos: 

“Acórdão 4091/2012 - Segunda Câmara 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇO. EXIGÊNCIA DE 
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA EM 
PERCENTUAL MÍNIMO DE 50% PARA TODOS OS 
ITENS LICITADOS. ILEGALIDADE. ACEITAÇÃO 
DE ATESTADOS DOS VENCEDORES EM 
DESACORDO COM O PRÓPRIO EDITAL. 
MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA 
E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA AOS 
RESPONSÁVEIS. DETERMINAÇÕES. PEDIDO DE 



 

REEXAME. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE 
PROVIMENTO 

Acórdão 966/2011 - Primeira Câmara 

REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO. 
CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS FALHAS 
RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
DETERMINAÇÃO.” 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga 
a Administração e o licitante a observarem as regras e condições 
previamente estabelecidas no edital 

Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, 
no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por 
ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para 
garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do 
certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento 
isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as 
disposições constantes do edital ou instrumento congênere. 

 

 

IV – DA AUSÊNCA DE IMPUGNAÇÕES 

É importante registrar que a empresa HOLUUS não 
apresentou impugnação ao edital para questionar a exigência de 

apresentação de documentos autenticados. 

Assim, aceitou as normas do certame em sua integralidade.  

 

 

V – DO FORMALISMO 

Também não é possível suscitar as teses de “formalismo 

exacerbado” na medida em que a situação é pacificada no Tribunal de 

Contas, Tribunais, STJ e STF. 

As regras devem ser iguais para todos e a licitante deve 
cumprir o disposto no edital. 

A comissão não é permitida abrir exceções ou jeitinhos. É 

obrigada a cumprir o disposto no instrumento convocatório e inabilitar 
a empresa Holluns por não apresentar documentos autenticados.  



VI - DOS PEDIDOS 

Diante das razões acima expostas, por respeito ao princípio 
da Isonomia e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, REQUER a 
V. Sª. que faça uma nova análise do feito, e reveja seu posicionamento,
promovendo o juízo de retratação, de modo a inabilitar a empresa
HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA por apresentar
documentos em desacordo ao estabelecido no edital. Não sendo esse
o entendimento de vossa senhoria, requer desde já o envio a
autoridade superior para decisão.

Salvador, 25 de novembro de 2019. 

Nestes Termos,  
Pede e espera deferimento. 

Zago Consultoria, Engenharia e Meio Ambiente 
Fernando Zago Lóes Moreira 

Sócio/Diretor - OAB/DF 30.877 

Zago Consultoria, Engenharia e Meio Ambiente 
Rosa Helena Zago Lóes

Sócia/Diretora - CREA/MG 19.302/D 


