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JULGAMENTO DE RECURSOS

__••

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
ESTADO DA BAHIA

JULGAMENTO DE RECUR80 ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREgOS N°. 004-2021-T/P
EMENTA: Recurso Interposto contra o processo de TOMADA DE
PREQOS N°. 004-2021-T/P, na fase da habilita^o, onde as
Empresas impetram recurso, contra decisdo da Comissdo
Permanente de Licita$flo na reunido na andlise dos documentos de
habilitacdo ocorrida em 27/01/2022.
A Tomada de Pre^os em comento visa a “CONTRATA(pAO DE EMPRESA DO RAMO PARA
EFETUAR A MODERNIZAQAO DO AUDIlORIO, QUADRA E REFORMA EM GERAL DA
ESCOLA MUNICIPAL DJALMA FARIAS DE OLIVEIRA, PERTENCENtE AO MUNIClPIO DE
RIO REAL, ESTADO DA BAHIA”.
Recorrentes:
WLCONSTRUTORAEIRELI-EPP-

"""

SAEC CONSTRUCOES CIVIL & LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - ME
RM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP
SUELY DE OLIVEIRA FERNANDES EIRELI- ME
NORRAU CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME.
Recorrida: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL - ComissSo Permanente de Licitapflq.
PARECER FINAL:
Ap6s o recebimento do parecer jurfdico exarado pelo Procurador Municipal, subscrito pelo llmo.
Dr. Raul Francis Oliveira da Silva, onde o mesmo conforme segue em anexo, conclui pelo
indeferimento do recurso da empresa SAEC CONSTRUCOES CIVIL & LOCACOES DE
VEICULOS EIRELI - ME, deferimento parcial (mantendo a inabilitagSo) das empresas WL
CONSTRUTORA EIRELI- EPP e SUELY DE OLIVEIRA FERNANDES EIRELI- ME,
deferimento (habilitando) as empresas RM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP e NORRAU CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME, esta
Comissio Permanente de Licitagdo se posiciona no mesmo sentido do Procurador Municipal,
mantendo a inabilitagSo das empresas WL CONSTRUTORA EIRELI - EPP, SUELY DE
S DE
OLIVEIRA FERNANDES EIRELI- ME e SAEC CONSTRUCOES CIVIL & LOCA
VEICULOS EIRELI - ME, e, em consequSncia, o seu arquivamento, e deferir os/^cursos das
empresas, RM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ---EPR^e-NORRAU
CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME, e em consfequfencia a' sua
habilitagSo, realizando assim, os procedimentoa de praxe para cohhecimento eos interesrados.
Rio Real - Bahia, 18 de feverelro de 2022.
a Jo3o Martins dos Anjos^Neto
Presidents

^-PaWoPinneiro de G6es
Membra

L

iscimento dos Santos
Membra

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.
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PARECER JURlDICO
TOMADA DE PREQO N. 004-2021;

ASSU N TO : R EC U R SO -IN ABILITAC AO ;
EMPRESAS RECORRENTES:
1. SAEC - CONSTRUQAO CIVIL E LOCAQAO DE VEICULOS EIRELI ME - CNPJ: 18.814.362/0001-81;
2. WL CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 34.085.282/0001-99;
3. NORRAU CONSTRUQOES, TRANSPORTES E LOCAQOES LTDA ME
-CNPJ: 05.917.626/0001-80;
CNPJ:
4. SUELY DE OLIVEIRA FERNANDES EIRELI
11.449.569/0001-55;

5. R M C O N STR U C O ES E EM PR EEN D IM EN TO S LTD A - C N PJ:
28.683.988/0001-50;
No tocante ao objeto da licita^ao, a finalidade e a contrata^ao de empresa
especializada para efetuar a modernizagao do auditorio, quadra e reforma
em geral da escola municipal Djalma Farias de Oliveira, em Rio Real/BA.
O Pregoeiro solicita parecer juridico referente aos recursos interpostos
pelas empresas elencadas alegando em suas razoes, pela desclassificagao
da recorrida, em resumo, o seguinte:
1. SAEC - CONSTRUQAO CIVIL E LOCAQAO DE VEICULOS EIRELI ME - CNPJ: 18.814.362/0001-81;
____________
Acudindo ao chamamento dessa Instituigao para o certame em
referenda, a recorrente indinou-se a partidpar com a mais
estrita observdnda das exigendas editalidas.
No entanto, a douta Comissdo de Lidtagdo julgou a
subscrevente inabilitada sob a alegagdo de que a mesma
descumpriu o subitem:
4.2A. 1.1. Apresentar Declaragdo, atestando que os dados
referentes d apresentagdo dos cdlculos correspondentes aos
indices abaixo relacionados foram extraidos do balango,
correspondendo a boa situagdo financeira da empresa, quais
sejam:
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou igual a 1, 50:
ILC = AC
PC
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iNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL IEG, menor ou igual a 0,
60:
IEG = PC + ELP
AT
Onde:
AC = Ativo Circulante
PC = Passive Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total
Ocorre que essa decisdo ndo se mostra consentdnea com as
normas legais apliedveis a especie, com adiante ficard
demonstrado.
II - AS RAZOES DA REFORMA
A Comissdo de Licitagdo ao considerar a recorrente inabilitada
sob o argumento acima enunciado, incorreu na prdtica de ato
manifestadamente ilegal.
Sendo vejamos:
De acordo com o subitem 4.2A. 1.1 do edital guerreando,
dispositivo tido como - a licitante deveria satisfazer:
4.2.4.1.1. Dedaragdo, atestando que os dados referentes d
apresentagdo dos cdlculos correspondentes aos indices abaixo
relacionados foram extraidos do balango, correspondendo d
boa situagdo financeira da empresa.
Observemos que o jd enumerado sub - item estd elencado no
item 4.2.4.1.
Q UALIFICA QA O ECONOMICO FINANCEIRA, como veremos a
seguir:
4.2.4 - A DOCUMENTAQAO RELATIVA A QUALIFICAQAO
ECONOMICO - FINANCEIRA LIMITAR - SE.
4.2.4.1. Balango patrimonial e demonstragoes contdbeis do
ultimo exercicio social, jd exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados a mais de 3 meses da data de apresentagdo
da proposta. O balango patrimonial deverd ser apresentado na
forma do inciso I, do art. 31, da Lei n° 8.666/93, acompanhado
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de copia do termo de abertura e encerramento, extraidos do
livro diario, devidamente registrado na Junta Comercial.
4.2.4.1.1. Apresentar Dedaragdo, atestando que os dados
referentes a apresentagdo dos cdlculos correspondentes aos
indices abaixo relacionados foram extraidos do balango,
correspondendo a boa situagdo financeira da empresa, quais
sejam:
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ILC} maior ou igual a 1,50:
ILC = AC
PC
INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 0,
60:
IEG = PC + ELP
AT
Onde:
AC = Ativo Circulante
PC=Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total
Entende-se por "forma da lei" o seguinte:
Quando S.A, balango patrimonial devidamente registrado (art.
289, caput S.A epardgrafo 51, da Lei Federal N° 6.404/ 76) .
Quando outra forma societdria, balango acompanhado de copia
do termo de abertura e de encerramento do Livro Diario do qual
foi extraido (artigo 50, pardgrafo 20, do Decreto-lei N° 486/ 69),
autenticado pelo orgdo competente do Registro do Comercio
acompanhado da Certiddo de Regularidade do Profissional CRP reconhecido pelo conselho regional de contabilidade, nos
termos da Resolugdo CFC 1.402/2012 do Conselho Federal de
Contabilidade.
Ao contrdrio da decisdo proferida pela douta e ilibada comissdo
de licitagdo, a recorrente encontra-se totalmente HABILITADA,
vez que, a mesma atendeu plenamente os requisites editalicios,
no que conceme d qualificagdo economico e financeira,
cumprindo c que disciplina o subitem 4.2.4.1.1., indo mas alem,
mesmo que, sem previsdo editalicias a recorrente coadunou os
termo de abertura e encerramento do livro diario, Juntamente
com a CRP de seu profissional contdbil e declaragdo dos indices
quefazem profissional para de referido balango que se encontra
nos documentos de HABILITAQAO salienta-se ainda, que estd
recorrente atendeu plenamente os ditames do subitem, estando
a decisdo da nobre comissdo totalmente desarrazoada.
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E claro e evidente que, o item 4.2.4.1.1. nessa regra apontada
como ndo cumprida por estd reclamante cai por terra, haja
vista, que a comprovagdo da declaragdo jdfaz parte Integra do
balango patrimonial e pena validade por si so atende o que
disciplina o subitem em cortejo.
£ cedigo que a Administragdo ndo pode exigir de pretensos
licitantes, a declaragdo de indices da qualificagdo economica e
financeira de maneira em separado, vez que, tal qualificagdo
sera auferida por conjunto de situagoes e condigoes ensejadas
no art. 31 da Lei 8.666/93, e suas alteragoes posteriores.
Assim sendo a decisdo por inabilitar a recorrente, vai de
encontro aos ditames e requisitos propostos pela propria
municipalidade, ferindo de morte o principio da vinculagdo ao
ato convocatorio e do julgamento objetivo, bem como outros
principios correlatos.
Como denota-se a recorrente apresentou no ato de sua
habilitagdo, documentagdo suficiente para tal, percebe-se que a
nobre comissdo apenas ndo usou o principio da vinculagdo e da
competitividade ao ato convocatorio no procedimento de
julgamento desta recorrente.
Vale ressaltarque mesmo que a recorrente ndo tivesse atendido
plenamente a disciplina do subitem 4.2.4.1.1. o qual a mesma
estar restritamente vinculada, e estritamente cumpriu, assim
mesmo, a nobre comissdo ndo teria embasamento para
inabilitd-la, pelo simples fato da reclamante ter comprovado
atraves de capital social, em conformidade ao subitem
4.2.4.1.1., tendo amparo editalicio e amplamente amparo legal.
Salientamos que, o intuito desta recorrente quando se coloca
contra a decisdo desta douta, nobre e ilibada comissdo de
licitagdo, nada mais e, direito que a mesma tenha o julgamento
de sua habilitagdo com base legal no principio a vinculagdo e
competitividade ao ato convocatorio. Nessa toada habilitar a
recorrente por atendimento literal do subitem 4.2.4.1.1.,
cumprindo piamente a qualificagdo economico-financeira do
edital supracitado.
IV - DO PEDIDO
Na esteira do exposto, requer que seja julgado provide o
presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a
ilegalidade da decisdo hostilizada, como de rigor, admita-se a
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habilitagdo da recorrente, jd que habilitada a tanto a mesma
estd.
Outrossim, lastreada nas razoes recursais, requer-se que essa
Comissdo de Licitagdo reconsiders sua decisdo e tome
habilitada a empresa acima mencionada.
2. WL CONSTRUTORA BIREL1 - CNPJ: 34.085.282/0001-99;

Restou consignado na ata de licitagdo que a Recorrente foi
INABILITADA por ndo apresentar junto ao seu Balango
Patrimonial, a Declaragdo, atestando que os dados referentes d
apresentagdo dos cdlculos correspondentes aos indices abaixo
relacionados foram extraidos do balango (Item 4.2.4.1.1) e por
ter apresentado a Guia de foram recolhimento da garantia de
participagdo na licitagdo correspondente a 1 %(um por cento) do
valor estimado de RS 1.441.422,92 (um milhdo quatrocentos e
quarenta e um mil quatrocentos e vinte e dois reais noventa e
dois centavos), durante o certame junto com sua documentagdo,
quando o Edital exigia que a mesma deveria ser apresentada
ate o dia 12/01/2022, um dia antes do certame (Item 4.2.5),
SOMENTE POR ESSES DOIS MOTIVOS, A MESMA FOI
INABILITADA DO CERTAME.
Ora, se DENTRO DO PROPRIO BALANQO PATRIMONIAL consta
a memoria de cdlculos que atesta e afirma que os dados
referentes a apresentagdo dos cdlculos foram extraidos do
balango e retratam a boa situagdo financeira da empresa, esta
Comissdo de Licitagdo poderia promover as diligencias
necessdrias para esclarecer tais duvidas, com a simples
andlise dos documentos jd presente nos autos, sem necessitar
excluir a licitante do certame.
Na MEMORIA DE CALCULO presente junto ao balango
Patrimonial consta perfeitamente e claramente os INDICES DE
LIQUIDEZ CORRENTE E DE INDIVIDAMENTO GERAL, conforme
exigido no item 4.2.4.1.1 do Edital, razdo pela qual, a
inabilitagdo da licitante ora Recorrente foi completamente
equivocada Esta licitante ora recorrente apresentou Balango e
Demonstragoes Contdbeis, cujos indices contemplam com as
exigencias do edital, ndo devendo a Comissdo inabilitd-la
pelo excesso de formalismo em razdo da exigencia desta
comprovagdo em forma de documento declaratorio, sendo que
condigoes melhores se verificam no proprio Balango Patrimonial
e Demonstragoes contdbeis.
Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.
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Sobre a inabilitagdo pelo item 4.2.5
O licitante ora recorrente apresentou a guia de recolhimento de
garantia de participagdo junto com a sua documentagdo
durante o certame, entretanto, teve sua INABILITAQAO
decretada pela Comissdo de Licitagdo, tendo em vista que o
item 4.2.5 do Edital determinava que sua apresentagdo fosse
feita ate o dia 12/01/2022, um dia antes da data marcada
para abertura do certame. Porem, a jurisprudencia dos
Tribunais de Contas e firme em apontar que essa prdtica ofende
diversos dispositivos da lei de licitagdes: arts. 4°; 21, § 2°; 31,
inciso III; 40; inciso VI, e 43, inciso I.
Ora, em quepese a lei n° 8.666/93permitir, em determinadas
situagoes, que a qualificagdo economico-financeira possa ser
demonstrada mediants prestagdo de garantia (art. 31, III e §
2°), salienta-se que, tal legislagdo, ndo faz nenhuma exigencia
de que estd garantia seja entregue antes da abertura dos
envelopes referentes a habilitagdo das licitantes" (TCU. Acdrddo
802/2016-Plendrio).
ISTO POSTO, requer a recorrente, seja recebido o presents apelo
administrativo, em ambos os efeitos, ejulgado procedente para
reformar a decisdo, julgando e declarando a Recorrente
legalmente HABILITADA, pois a mesma ndo pode ser excluida
do certame sem qualquer motive plausivel.
Requer ainda que, caso ndo seja reconsiderada a decisdo ora
guerreada, sejam enviadas as presentes razoes, a apreciagdo
da autoridade hierarquicamente superior, para os fins de
direito, conforms preve o pardgrafo 4°. do art. 109 da Lei
Federal 8.666/93, como tambem poderemos fazer uso da
prerrogativa constante no pardgrafo 1°. do art. 113 da
supracitada Lei.
3. NORRAU CONSTRUQOES, TRANSPORTES E LOCAQOES LTDA ME
- CNPJ: 05.917.626/0001-80;
___________ __________
A Recorrente participou do procedimento licitatorio intitulado
como Tomada de Pregos n" 04/2021, tendo como objeto a
contratagdo de empresa especializada para efetuar a
modemizagdo do auditorio, quadra e reforma em geral da
escola municipal Djalma Farias de Oliveira, em Rio Real/BA. A
abertura da licitagdo ocorreu em 27 de janeiro de 2022.
A Recorrente, na data supracitada, apresentou seus
documentos de habilitagdo nos termos editalicios requeridos.
Contudo, ao analisarem a documentagdo de habilitagdo, a CPL
entendeu, concessa venia, ERRONEAMENTE, que o mesmo ndo
Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.
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havia atendido o item 4.2.4.1. I do Edital, descumprindo a
exigencia de declaragdo atestando que os dados referentes a.
apresentagdo dos cdlculos correspondentes aos indices abaixo
relacionados foram extraidos do balango correspondendo d boa
situagdo financeira da empresa, motivo pelo qual declarou esta
empresa recorrente como inabilitada.
O referido item requer de forma explicita a declaragdo da
comprovagdo da boa situagdo financeira da firma interessada.
Pois bem, A empresa licitante, ora recorrente cumpriu
exatamente com o exigido e dentre os documentos
da habilitagdo juridica, apresentou o balango patrimonial
relatorio contdbil demonstrando toda a situagdo patrimonial e
financeira do escritorio licitante, documento esse, devidamente
elaborado e reconhecido por Contador devidamente inscrito no
Conselho
Regional
de
Contabilidade.
No
balango
patrimonial apresentado
estava
presente
o indice de
endividamento, com andlise em 31/12/2020. O indice de
endividamento possui a mesma finalidade, objetivo, definigdo e
conteudo que a solvencia geral constante no balango
patrimonial apresentado. A solvencia geral devidamente
presente no balango patrimonial apresentado, constante no
demonstrativo de indices levantado, constantes no envelope de
habilitagdo, assim como o indice de endividamento classificase como sendo um indicador financeiro, ambos possuem como
objetivo demonstrar as Condigoes financeiras e orgamentdrias
da empresa, os dois indicam como esta a saude financeira de
determinada empresa, evidenciando se essa esta ou ndo em
Circunstdncias desfavordveis, medindo as proporgoes de
solvencia / endividamento.
Nesse sentido, tem-se que enquanto o indice de endividamento,
de forma sucinta, vem a ser o indicador que evidencia o nivel
em que a empresa se encontra, no que se refere aos
compromissos financeiro, o indice de solvencia geral estabelece
se a companhia/empresa em questdo possui fluxo de caixa
para que consiga arcar com suas despesas, ou seja,
capacidade da empresa em honrar com suas obrigagoes
financeiras. Uma companhia e considerada "solvente quando
apresenta seguranga ao pagar todas as suas contas e de
quebra permanecer com certa reserva de patrimonio
considerdvel, o que acaba gerando um bom cendrio de lucro e
tambem assegura sua sobrevivencia por um bom tempo.
Posto isso, vejamos quanto ao indice de solvencia geral
apresentado por esse licitante, ora recorrente, observe que esse
e muito mais complete que o exigido, possui a mesma formula
de cdlculo utilizada.
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Diante do exposto, REQUER d essa respeitdvel Comissdo de
Licitagdo que se digne a deferir o presents recurso
administrativo, para assim sanar O erro anteriormente
cometido no ato do julgamento da habilitagdo e habilitar o
presente recorrente, visto que a INABILITAQAO deste acarreta
extremismo, injustiga e ilegalidade, uma vez que, conforme
demonstrado, a empresa licitante cumpriu absolutamente todas
as exigencias constantes no instrumento convocatorio.

4. SUELY DE OLIVEIRA
11.449.569/0001-55;

FERNANDES EIRELI
___________ ___

CNPJ:

1 - Interpos RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisdo
dessa digna Comissdo de Licitagdo que inabilitou a recorrente
sob a alegagdo de Descumprimento do item 1.1 ao ndo
apresentar o CRC-SAEB. E ndo apresentou a CERTIDAO
MUNICIPAL, item 4.2.2, III.
Pelas razdes seguintes:
2 - As documentagoes elencadas ao processo para habilitagdo,
com pdginas enumeradas e rubricadas, continham todos os
itens necessdrios a habilitagdo exigida pelo referido Edital.
3 - Quanto ao item 1.1 - Apresentagdo do CRC-SAEB - ndo ha
que se colocar como inabilitagdo da empresa, pois que no bojo
processual foi elencado a certiddo SICAF, que se coloca como
instrumento de consulta do Govemo Federal as certidoes para
habilitagdo, inclusive a referida exigencia do item 1.1 deste
certame.
Ainda no mesmo sentido:
Licitante interessado em participar de licitagdes publicas ndo
estd obrigado a fazer registro cadastral no orgdo ou entidade
que realiza procedimentos licitatorios. Apresentagdo de
certificado de registro cadastral em substituigdo a
determinados documentos e faculdade que a Lei de Licitagdes
confers ao licitante. (TYibunal de Contas da Unido, Licitagdes &
Contratos Orientagdes e Jurisprudencias do TCU, 4 ed., 2010,
p. 449).
Dessa forma e evidente e insofismdvel, o estrito cumprimento
ao quanto exigido.
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4- Com referenda ao item 4.2.2, II, a apresentagdo da Certiddo
Municipal exigida nesse item, estd indusa ao processo de
habilitagdo, com pdgina numerada e rubricada, compondo o
processo de habilitagdo. A afirmativa de inexistencia desse
documento coloca-se como fato de necessidade a revisdo dos
documentos ali apresentados.
Preliminarmente requeremos
3 - DO PEDIDO
Na esteira do exposto, requer-se:
a) Vistas ao Processo e que este seja encaminhado ao Ministerio
Publico para andlise, perida e manifestagdo do Parquet, ou;
b) Que seja julgado provido o presente recurso, com efeito para
que, reconhecendo-se afalha ocorrida, admita-se a participagdo
da recorrente na fase seguinte da licitagdo. Outrossim,
lastreada nas razdes recursais, requer-se que essa Comissdo
de Licitagdo reconsidere sua dedsdo em conformidade com o
pardgrafo 4°, do art. 109, da Lei 8.666/93.
5. RM CONSTRUQOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ:
28.683.988/0001-50j_______________________
III - DA DECISAO RECORRIDA
Nos autos do procedimento licitatorio aqui reportado, sob a
modalidade de Tomada de Pregos, levada a efeito com vistas a
obtengdo de proposta mais vantajosa para a contratagdo da
execugdo de empreitada por pregos unitdrios das obras
relacionadas no retro referido edital de licitagdo, a comissdo de
licitagdo, com relagdo a andlise dos documentos apresentados
pela RM, decidiu, in verbis:
"Descumprimento do item 4.2,5. Ndo protocolou a Guia de
recolhimento da garantia de participagdo na licitagdo
correspondente a 1% (um por cento) no setor responsdvel
conforme exigencia do edital."
Deste modo, a empresa foi inabilitada pelo fato de
supostamente ndo ter protocolado a garantia na Prefeitura, em
data anterior a abertura dos envelopes.
Ao analisar o instrumento convocatorio, em seu item 4.2.5
existe a seguinte determinagdo
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"4.2.5. Guia de recolhimento da garantia de participagdo na
licitagdo correspondente a 1 %(um por cento) do valor estimado
de R$ 1.441.422,92 (um milhdo quatrocentos e quarenta e um
mil quatrocentos e vinte e dois reais noventa e dois centavos), a
garantia deverd ser apresentada ate o dia 12/01/2022 ao
setor responsdvel pelo recolhimento da garantia e emissdo da
guia, nas modalidades previstas na Lei 8.666/ 93 Art. 56 5 1°
inciso l, l e ll e $ 2°, que deverd constar no envelope A, a ser
devolvida aos licitantes ndo vencedores, apos a homologagdo
do resultado final da licitagdo no prazo maxima da validade da
proposta, e ao vencedor apos a assinatura do contrato."
Acontece que essa decisdo foi baseada EM UM ERRO DE
JULGAMENTO, eis que A GARANTIA FOI PROTOCOLADA NA
PREFEITURA NO DIA 11/01/2002, AS 8:46 HS, conforme
adiante sera demonstrado.
O que levou essa comissdo ao errofoi ndo avaliar o documento
que precede a garantia, nos documentos de habilitagdo
apresentados por essa recorrente.
Na pdgina 45 dos documentos de habilitagdo existe uma
correspondenda, que segue anexa ao presente recurso,
expedida pela RM, encaminhando a apdlice de garantia ao
municipio, que foi recebida em 11/01/2022, as 08:46 hs, pela
Sra Jacilda Aparecida do Nascimento, da Secretaria Municipal
de Finangas, nomeada atraves do Decreto 06/2021, com
assinatura abaixo recortada para demonstragdo dofato.
Isto posto, ndo hd necessidade em tecer mais nenhuma
argumentagdo, eis que resta devidamente demonstrado o
atendimento do quanto solicitado no item 4.2.5 pela RM.
Fato comprovado de que houve um erro flagrante e evidente,
motivo pelo qual a decisdo deve ser revista, com a consequente
habilitagdo da RM CONSTRUQOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
V - DA RESPONSABILIDADE PELA NECESSIDADE DE
DA d e c is Ao

r e c o n s id e r a q Ao

Deveras, ndo apenas os responsdveis por dinheiros e valores
publicos sdo alcangados pela fiscalizagdo do Tribunal de
Contas, mas tambem aqueles que praticarem ato com grave
infragdo a norma legal ou regulamentar de natureza contdbil,
financeira, orgamentdria, operacional, patrimonial e tecnica.
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pessoalmente
tecnicos
podem
ser
Pareceristas
responsabilizados, se emitirem carente de sustentagdo tecnica
ou juridica plausivel, ou se, em suas manifestagoes, agirem com
dolo ou md-fe, ou cometerem erro evidente e inescusdvel (cujo
pardmetro seria o conkecimento que se pode exigir de
profissional com qualificagoes especifica, sobre o assunto posto
d apreciagdo). Da mesma forma, e solidariamente responsdvel
o agente que se valeu de opinido nas condigdes elencadas,
resultando em prejuizo ao erdrio ou em grave violagdo as
normas aplicdveis.
Visite-se o seguinte julgado do Tribunal de Contas da Unido a
respeito da responsabilidade do parecerista tecnico, em
solidariedade como gestor publico:
Pareceristas tecnicos e membros de Comissoes de Licitagdo
estdo sujeitos as sangoes administrativas e da tutela judicial,
conforme estabelece o Capitulo TV -Segdo III, da Lei 8.666/93.
Diante do que foi acima exposto, visando sobretudo, zelar pelo
nobre Presidente da CPL, sobretudo quando talfalha e grave e
abre precedente para mais falhas e incidencia em novos erros
e concretizagdo de ilegalidades, rogamos, mais uma vez, pelo
juizo de RECONSIDERAQAO da decisdo, sobpena de incidencia
em responsabilidade, que contribuiu para a Consumagdo da
ilicitude, relacionada ao objeto do presente Recurso.
V- CONCLUSAO
Como comprovado, a inabilitagdo desta REQUERENTE foi
motivada por um erro de julgamento, devidamente
comprovado.
Ante o exposto, a Recorrente pede e espera seja o presente
recebido, conhecido e, ao final, provido, reconsiderando-se a
decisdo que a excluiu do certame indevidamente, com sua
consequente habilitagdo
A corregdo do erro permitird que a licitagdo atenda aos seus
objetivos, com maior competitividade nafase de pregos, eis que
a RM CONSTR UQOES E EMPREENDIMENTOS atendeu,
integralmente, todas as condigdes de habilitagdo.
Na hipdtese de vir a ser mantida a decisdo de inabilitagdo, que
o presente, seja encaminhado para o conhecimento da decisdo
por parte da Autoridade hierarquicamente superior.
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Os autos foram encaminhados a esta Procuradoria para parecer juridico
para analise.
E o relatdrio.
Passamos a decidir.
Insta dizer, que a determinagao para a realizagao de licitagao publica tern
hoje sede constitucional, mais precisamente no art.37, XXI da nossa
Carta Magna, onde ela e exigida para a contratagao de obras, servigos,
compras e alienagoes, devendo-se assegurar igualdade de condigoes
entre os participantes.
O mestre Hely Lopes Meireles em sua obra Licitagao e Contrato
Administrative, Ed. 2009, dispoe: “Toda licitagao estd sujeita a
determinados principios irrelegdveis no seu procedimento, sob
pena de se descaracterizar o institute e invalidar seu resultado
seletivo. Esses principios resumem-se, para nos nas seguintes
prescrigoes: procedimento formal, publicidade de seus atos,
igualdade entre os licitantes, sigilo na apresentagdo das
propostas, vinculagdo ao edital ou ao convite, julgamento objetivo,
adjudicagao compulsoria ao vencedor.”
O Procedimento formal significa que a licitagao esta vinculada as
prescrigoes legais que a regem em todos os seus atos e fases. Nao so a
lei, mas o regulamento, as instrugoes complementares e o edital pautam
o procedimento da licitagao, vinculando a Administragao e os licitantes
ate a homologagao do julgamento.
A Vinculagao ao Edital significa que a Administragao e os licitantes ficam
sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento
convocatorio da licitagao, quer quanto ao procedimento, quer quanto a
documentagao, as propostas, ao julgamento e ao contrato. O edital e a lei
interna da licitagao, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os
licitantes quanto a Administragao que o expediu.
E impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na
licitagao.
DO MERITO
DO SUBITEM 4.2.4.1.1
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4.2.4 • A DOCUMENTACAO RELATIVA A QUAUFICA$AO ECON6MICO • FINANCEIRA LIMITAR-SE4.2.4.1. Balanpo patrimonial e demonstrates contdbeis do Ciltimo exercfcio social, jd exiglvels e
apresentados na forma da (el, que comprovem a boa situapdo fmanceira da empresa, vedada a sua
substituito por balancetes ou balanpos provisbrios, podendo ser atualizados por Indices ofidals quando
encerrados a mais de 3 meses da data de apresentapdo da proposta. O balance patrimonial deverb ser
spresentado na forma do inclso I, do Art. 31, da Lei n°. 6.666/93, acompanhado de cbpla do termo de
abertura e encenramento. extraldos do livro dibrio, devldamente regrstrado na Junta Comerclal.
4 2 4 1 1 Apresentar OecIarat°> atestando que os dados referentes b apresentacbo dos
lango,
eblculos correspondentes aos Indices abaixo reladonados foram extraldos do bals
correspondendo b boa situafbo financeira da empresa, quais sejam:
(NDICE DE LIQOIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou Igual a 1,50:
ILCeAC
PC
INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, manor ou Igual a 0,60:
IEG = PC » ELP
AT
Onde:
AC = Ativo Circulante
PC = Passive Circulante
ELP = Exiglvel a Longo Prazo
AT = Ativo Total

Preliminarmente, deve se considerar que as Recorrentes WL
CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 34.085.282/0001-99 E SAEC CONSTRUgAO CIVIL E LOCAQAO DE VEICULOS EIRELI -ME - CNPJ:
18.814.362/0001-81, nao atenderam a forma estabelecida em Edital,
quanto a forma de encaminhamento dos documentos, inclusive afirmam
o nao cumprimento ao subitem supra citado.
Do exposto, sendo que o edital faz lei entre as partes, conforme determina
o artigo 41 da Lei 8.666/93, as recorrentes sujeitam-se as suas
determinagdes. Isso quer dizer que todos os atos praticados em contraste
ao edital sao nulos, afinal, a regra editalicia deve ser preservada, sendo
vedado inovar com relagao a outro documento quando da habilitagao,
conforme os principios do julgamento objetivo, da moralidade e da
igualdade entre licitantes (art. 37, XXI da Constituigao Federal de 1988
e art. 3° e 45 da Lei n° 8.666/93):
CF/88:
Art, 37, A admtnistragao publico, direta e indireta de
qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios obedecerd aos principios de
legalidade, impessoalidadet moralidade, publicidade e
efleienda e, tambem, ao seguinte: (Redagdo dada pela
Emenda Constitucional n°. 19)
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislagao, as
obras, servigos, compras e alienagdes serdo contratados
mediante PROCESSO DE LICITAgAO PtlBLICA QUE
ASSEGURE IGUALDADE DE CONDIQOES A TODOS OS
CONCORRENTES, com clausulas que estabelegam obrigagoes
de pagamento, mantidas as condigoes efetivas da proposta,
NOS TERMOS DA LEI, o qual somcnte permitird as exigencias
de qualificagdo tecnica e economica indispensdveis a
garantia do cumprimento das obrigagoes.
Lei n°, 8.666/93:
Art. 3°. A licitagdo destina-se a garantir a observdncia do
principio constitucional da isonomia, a selegdo da proposta
mais vantajosa para a administragdo e a promogdo do
desenvolvimento nacional sustentdvel e sera processada e
julgada em estrita conformidade com os principios bdsicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, publicidade, da probidade administrativa, da
vinculagdo ao instrumento convocatorio, do Julgamento
objetivo e dos que Ihes sdo correlates.
Art. 41. A Administragdo ndo pode descumprir as normas e
condigoes do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
Art. 45. O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS SERA OBJETIVO,
devendo a Comissdo de licitagdo ou o responsdvel pelo
convite realizd-lo em conformidade com os tipos de licitagdo,
OS CRIT&RIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS NO ATO
CONVOCATdRIO E DE ACORDO COM OS FATORES
EXCLUSIVAMENTE NELE REFERIDOS, de maneira a
possibilitar sua aferigdo pelos licitantes e pelos orgdos de
controle. (grifos nossos)
Portanto, a compulsoriedade da observancia das normas editalicias em
rela^ao a todos os possiveis interessados serve como garantia de
tratamento isonomico dos licitantes, mantendo-se imaculados os
principios constitucionais da igualdade, moralidade e impessoalidade, os
quais, dentre outros, norteiam a Administragdo Publica.
Resta claro que o edital exige que apresentagao da proposta contenha a
declaragao comprovando que os dados dos calculos aos indices foram
extraidos do balango. 0 que esta exigido no edital nao pode ser
desconsiderado.
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Outrossim, nao ha falar em excesso de formalismo por parte da
Administragao Publica ao impor o cumprimento as exigencias editalicias,
mormente aquelas vinculadas a forma de encaminhamento dos
documentos e propostas. Ordenar que os licitantes preencham todos os
itens estabelecidos resguarda os principios da legalidade, da isonomia e
concorrencia. Permitindo, pois, a prevalencia do Interesse Publico.
Frise-se, e nao cabe olvidar, que a recorrida poderia, na forma da
legislagao vigente, impugnar o edital e nao o fez, com objetivo de nao
concordar com a exigencia do quanto estabelecido no anexo. Apos, o
“direito se esvai com a aceitaqao das regras do certame” (STJ - RESP
402826 - SP, Relatora: Ministra Eliana Calmon).
A somar, o entendimento do Tribunal de Contas da Uniao e claro ao
refutar os casos em que a Administragao Publica nao obedece as
diretrizes tragadas no Edital.
Vejamos:
Pedido de reexame. Representagao. Violagao do principio da
vinculagao ao instrumento convocatorio. Negattva de
provimento] [VOTO] 4. O principio da vinculagao ao
instrumento convocatorio, expresso no caput do art. 41 da
Lei n° 8.666/1993, dispoe: "A Administragdo nao pode
descumprir as normas e condigoes do edital ao qual se acha
estritamente vinculada." 5. O edital toma-se lei entre as
partes, assemelhando-se a um contrato de adesdo cujas
cldusulas sdo elaboradas unilateralmente pelo Bstado. Em
sendo lei, o edital e os seus termos atrelam tanto a
Administragdo, que estard estritamente subordinada a seus
proprios atos, quanto as licitantes - sabcdoras do inteiro teor
do certame. 6. Somente em situagoes atipicas o edital pode
ser modificado depois de publicado, observado o
procedimento adequado para tanto. it o principio da
inalterabilidade do instrumento convocatorio. 7. Ao
descumprir normas editalicias, a Administragdo frustra a
propria razdo de ser da licitagdo e viola vdrios principios
que direcionam a atividade administrativa, tais como: da
legalidade, da moralidade e da isonomia, alem dos jd
citados anteriormente. AC-2367-34/10-P Sessdo: 1 S/09/10
Grupo: I Classe: I Relator: Ministro VALMIR CAMPELO Fiscalizagdo. (grifos apostos).
No tocante as razoes do recurso da empresa NORRAU CONSTRUQOES,
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME - CNPJ: 05.917.626/000180, estas merecem ser acolhidas, uma vez que apresentou a declaragao
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exigida, sem modelo expresso de anexo, e o balance patrimonial, quanto
a demonstrar no documento contabil todas as formulas nele exigidas.
DO SUBITEM 4.2.5

4.2.6. Gula de recolhimento da garantia de participate na licitato correspondente a 1%(um por cento) do
vator estimado de R$ 1.441.422.92 (um milhdo quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e vinte e
dots reals noventa e dots centavos), a garantia deverd ser apresentada ate o dia 26/01/2022 ao setor
responsivel pelo recolhimento da garantia e emissSo da guia, nas modaltdades previstas na Lei 8.666/93
Art 56 § 1° inciso I. II e III e § 2°, que deverd constar no envelope A. a ser devolvida aos iicitantes n9o
vencedoree, ap6s a homologate do resultado final da licitato no prazo meximo da validede da proposta,
e ao vancedor apds a assinatura do contrato.
e Jf

Preliminarmente, deve se considerar que as Recorrentes WL
CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 34.085.282/0001-99 B RM
CONSTRUQOES
B
EMPREENDIMENTOS
LTDA
CNPJ:
28.683.988/0001-50, atenderam a forma estabelecida em Edital no que
se refere ao subitem.
Insta dizer, a garantia da proposta tambem e denominada “garantia por
participa^ao” e deve ser prestada por todos os Iicitantes, cabendo a esses
a optar por uma das seguintes modalidades: caugao em dinheiro, seguro
garantia, ou flanga bancaria.
Quanto ao memento em que os interessados devem comprovar a
prestagao da garantia, e comum que os orgaos exijam a sua apresentagao
em ate 3 (tres) ou 4 (quatro) dias uteis imediatamente anteriores a
abertura do certame.
Vale notar que o dispositivo que autoriza a exigencia de garantia da
proposta encontra-se elencado no rol de documentos de habilitagao e
que, de acordo com o procedimento definido no art. 43 da lei n° 8.666/93,
a apreciagao da documentagao relativa a habilitagao deve ocorrer no
momento da abertura dos envelopes.
Portanto, em nova interpretagao desta Procuradoria Municipal, nao e
requisite, a apresentagao de garantia da proposta antes do prazo para
entrega dos demais documentos de habilitagao. Nesse sentido:
TCU.
aa exigencia da comprovagdo do recolhimento da caugdo de
participagdo ate o 5° dia util anterior a abertura das
propostas nao observa a jurisprudencia deste Tribunal,
segundo a qua! a data de apresentagao de garantias, nos
termos do artigo 30, § 2°, da Lei n° 8.666/93, ndo pode ser
diferente da data marcada para a apresentagao da
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documentagdo de habilitagdo” (Acorddo 381/2009Plendrio).
“se abstenha de fixar em sens editais de licitagdo data
limite para o recolhimento da garantia prevista no art. 31}
III, da Lei n. 8.666/1993, sendo esse limite delimitado pelo
proprio prazo para a entrega das propostas, respeitando-se
os hordrios de funcionamento do orgdo recebedor da
garantia” (Acorddo n° 557/2010 - Plendrio).
A jurisprudencia dos Tribunals de Contas e firme em apontar que essa
pratica ofende diversos dispositivos da lei de licitagoes: arts. 4°; 21, § 2°;
31, inciso III; 40, inciso VI, e 43, inciso I.
As Cortes de Contas entendem que “a lei n° 8.666/93 permite, em
determinadas situagoes, que a qualificagao economico-financeira possa
ser demonstrada mediante prestagao de garantia (art. 31, III e § 2°).
Todavia, nao faz nenhuma exigencia de que esta garantia seja
entregue antes da abertura dos envelopes referentes a habilitaqao
das licitantes” (TCU. Acordao 802/2016 - Plenario).
Neste sentido, cabe a colagao dos referidos documentos apresentados
pelas empresas recorrentes:
WL CONSTRUTORA E1RELI
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DOS SUBITENS 1.1 E 4.2.2
1.1 Somente PoderSo participar da TOM ADA DE PREiQOS empresas nacionais inscritas no Certificado de
Registro Cadastral - CRC/SAEB, no ramo do objeto desta LicitafSo. com certificado em vigor, que
atendam aos seguintes requisites:
a) Ndo tenham sido consideradas impedidas do direito de licitar mediante aplicagSo da penaitdade de
suspensio para com o Municipio de Rio Real e/ou declaradas iniddneas por qualquer drgSo ou entidade
de Administragio Pdblica Direta ou indireta da UniSo. Estados e Municipios.
b) Que o prazo mdxlmo de execugdo dos obras/servicos objeto deste edital d de 07(sete) meses, iniciando
a contagem apds a ordem de servigo expedida pela autoridade competente.
c) Que o prazo de validade da proposta 6 de 60 (sessenta) dias, da data de abertura desta NdtapSo;
d) Ndo sera admitida a participapdo de empresas em consordo;
e) Ndo poderd participar, ainda, da LicitapSo, direta ou indiretamente:
f.1) O autor do projeto bdsico ou executive, pessoa flsica ou juridica, excepdo feita ao contemplado
pelo § i» do Art. 9° da Lei 8.666/93;
^
f.2) Empress, isofadamente ou em consbrcio. do tipo Cooperativa;
f.3) Servidor ou dirigente de 6rgSo ou entidade contratante ou responsdvel pela licltapao;
f.4) Para cumprimento do disposto acima, considera-se participapdo indireta a existfencia de
qualquer vinculo de natureza tecnico, comercial. econfimica, financeira ou trabalhista entre o autor do
projeto e o Licitante;
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4.2.2 • A DOCUMENTAQAO RELATIVA A REOULARIDAOE FISCAL E TRABALHISTA, CONFORME 0
CASO, CONSIST1RA EM:
I. Prova de Inscri^So no Cadastre Nacional da Pessoa Jurfdica (CNPJ)
3-

II. Prova de InscripSo no cadastre de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativa sede do
llcltante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
Regularidade para com a Fazenda Federal {tributes e divida ativa) inclusive Seguridade Social
(INSS). Estadual e Municipal da sede do licitante. ou outra equivalente. na forma da Lei;
IV. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servipo (FGTS), demonstrando
situapao regular.
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Preliminarmente, deve se considerar que a Recorrente SUELY DE
OLIVEIRA FERNANDES EIRELI atendeu, parcialmente, a forma
estabelecida em Edital, quanto a forma de encaminhamento dos
documentos exigidos nos subitens supra colacionados.
No que alude ao atendimento do subitem 4.2.2., Ill, do edital, resta claro
que a certidao negativa municipal foi apresentada, senao vejamos:
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Todavia, no tocante ao subitem 1.1, nao assiste razao a ALEGAQAO da
recorrente SUELY DE OLIVEIRA FERNANDES EIRELI, pelo seguinte:
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A Instrugao Normativa n° 05/2017 - que trata das diretrizes para a
contratagao indireta - dispoe que a comissao de licitagao ou o pregoeiro
devera verificar, previamente a fase de habilitagao, a existencia de sangao
que impega a participagao no certame ou a futura contratagao, mediante
consulta aos cadastres impeditivos de licitar ou contratar, em nome da
empresa e de seus socios.
Na seara Federal referido Sistema Cadastral e denominado SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores. O Decreto n°
3.722, de 9 de Janeiro de 2001 regulamenta o art. 34 da Lei Geral
dispondo sobre o SICAF. De acordo com o Decreto, constitui-se em um
registro cadastral do poder Executive Federal que e mantido pelos orgaos
e entidades que compoem o Sistema de Servigos Gerais - SISG (Decreto
n° 1.094, de 13 de margo de 1994). Ele e renovado automaticamente
anualmente. Mas as alteragdes das condigoes das empresas devem ser
informadas pelos interessados.
Como estamos nos referindo a habilitagao dos fornecedores, o SICAF e
um sistema de presungao de legalidade habilitatoria. Nao e absolute,
tanto que algum interessado podera questionar a veracidade das
informagoes no sistema e a veracidade dos documentos apresentados por
licitante, ja que a propria empresa cadastrada que informa, averba e
altera as informagoes nele constantes.
Contudo, cabe esclarecer, que oCRC/SAEB como documento de
credenciamento estabelece a conexao entre a Contratagao e o
Planejamento existente, expondo o alinhamento da contratagao a
estrategia do negocio, e concebido tanto no ambito juridico
constitucional, ao estar intrinsecamente constituido no principio da
Eficiencia (art. 37 da CF/88), encontra-se em anexo, e contempla todas
as exigencias, bem como se apresenta de forma completo, sem qualquer
omissao.
Neste interim, nada mais proporcional para a administragao publica que
exigir no referido edital que a empresa que ira prestar seus
servigos apresente certificado de CRC/SAEB em vigor com inscrigao no
ramo objeto desta licitagao, sem prejuizo da participagao da empresa no
certame, bem como objetivando a maior concorrencia entre as empresas
interessadas.
Cumpre asseverar que muito embora estejam os licitantes
fundamentando os seus pedidos com base na intengao de ampliar a
disputa, nao trouxeram, juntamente com suas impugnagoes, as provas
necessarias.
Frise-se que o Edital nao pode ser formatado para atender determinados
interessados, sem levar em conta as necessidades da Administragao.
Bem como, nao cabe olvidar, que a recorrida poderia, na forma da
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legislagao vigente, impugnar o edital e nao o fez, com objetivo de nao
concordar com a exigencia do quanto estabelecido no anexo. Apos, o
“direito se esvai com a aceita9ao das regras do certame” (STJ - RESP
402826 - SP, Relatora: Ministra Eliana Calmon).
CONCLUSAO
Alude a este context©, tambem, o principio da razoabilidade que
recomenda, em linhas gerais, uma certa ponderagao dos valores juridicos
tutelados pela norma aplicavel a situagao de fato. Como diz Margal
Justen Filho, o principio da proporcionalidade, prestigia a
“instrumentalidade das normas juridicas em relagao aos fins a que se
orientam” e “exclui interpretagoes que tornem inutil a finalidade buscada
pela norma”. (JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de
Licitagdes e Contratos Administrativos, 9a Ed., Sao Paulo: Dialetica,
2002, p. 66-67).
Diante do exposto, opinamos pelo:
- Indeferimento do recurso da recorrente SAEC - CONSTRU^AO CIVIL
E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 18.814.362/000181, mantendo sua inabilitagao;
- Deferimento Parcial do recurso da recorrente WL CONSTRUTORA
EIRELI - CNPJ: 34.085.282/0001-99, mantendo sua inabilitagao;
- Deferimento Parcial do recurso da recorrente SUELY DE OLIVEIRA
FERNANDES EIRELI - CNPJ: 11.449.569/0001-55, mantendo sua
inabilitagao;
- Deferimento do recurso da recorrente NORRAU CONSTRUQOES,
TRANSPORTES E LOCAQOES LTDA ME - CNPJ: 05.917.626/000180, pela sua habilitagao;
Deferimento do recurso da recorrente RM CONSTRUQOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.683.988/0001-50, pela sua
habilitagao;
Rio Real, 16 de fevereiro de 2022.
E o parecer.
S.M.J
Raul Francis Oliveira da Silva
Procurador Municipal
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JULGAMENTO DE RECUR80 ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREQOS N°. 004-2021-T/P

DO JULGAMENTO HIERARQUICO

Apos analise de tudo o quanto oxposto, sou pelo acatamento e provimento da
decisao exarada pela Comissao Permanente de Licitagao.

-

Rio Real - Bahia, 18 de fevereiro de 2022.

Ant6ng]$^es dos Santos
Prefeito Municipal
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CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº
004-2021-TP

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83

Convocação para abertura do envelope da Proposta de Preços - Tomada de
Preços nº 004-2021-TP
O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Rio Real, o Sr. João Martins dos
Anjos Neto, juntamente com os demais Membros da Comissão Permanente, após
julgamento dos recursos administrativos, torna público a quem interessar que através
desta publicação CONVOCA as empresas habilitadas, para, se interessar, comparecer à
sede da Prefeitura Municipal, na sala de licitações, no dia 23 de fevereiro de 2022 (quarta
- feira), às nove horas, a fim de participar da abertura dos envelopes das propostas de
preços da licitação acima mencionada. Rio Real – Bahia, 18 de fevereiro de 2022.
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