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Decretos

DECRETO Nº. 287/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada a Sra. GERMANA CRISTINA GOMES DA SILVA, para
o cargo de SUBCOORDENADORA DE PROJETOS ESPECIAIS, SÍMBOLO
CC11, constante da Lei Municipal Nº 636/2017, atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 05 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br

Gestor - Otavio Marcelo Matos De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass de Comunicação
Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140 - Centro Administrativo
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DECRETO Nº 288/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. JOICE CARLA SOUZA DOS SANTOS, para o
cargo de ASSISTENTE DE DIREÇÃO, SÍMBOLO AD, constante da Lei
Municipal Nº 706/2018, atualmente em vigor.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 05 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº 289/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. JUCILENE SANTOS DE JESUS SILVA, para o
cargo de ASSISTENTE DE DIREÇÃO, SÍMBOLO AD, constante da Lei
Municipal Nº 706/2018, atualmente em vigor.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 10 de fevereiro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº 290/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a Sra. VALDELICE BARBOSA ALVES, para o cargo
de COORDENADORA PEDAGÓGICA, SÍMBOLO CP, constante da Lei
Municipal Nº. 711/2018, atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 10 de fevereiro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº. 291/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada a Sra. CIQUARA SANTOS DE SENA VIEIRA, para o
cargo de VICE - DIRETORA ESCOLAR, SÍMBOLO VUE, constante da Lei
Municipal nº. 711/2018, atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº 292/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,

DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerada a Sra. ROSÂNGELA SANTOS REIS DA SILVA, do
cargo de VICE - DIRETORA ESCOLAR, SÍMBOLO VUE, e nomeada para o
cargo de COORDENADORA PEDAGÓGICA, SÍMBOLO CP, constante da Lei
Municipal n° 711/2018, atualmente em vigor.
Art. 2º - Este Decreto entrará em na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 10 de fevereiro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
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DECRETO Nº 293/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a Sra. DEISIANE CRUZ DE ALMEIDA SILVA, do
cargo de ASSESSORA TÉCNICA DA CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO, SÍMBOLO CC05, e nomeada para o cargo de COORDENADORA
ADMINISTRATIVA E GERENCIAMENTO ESCOLAR, SÍMBOLO CC09,
constante da Lei Municipal nº 636/2017, atualmente em vigor

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº 294/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a Sra. MARILENE FERREIRA RAMOS, do cargo de
SUBCOORDENADORA DE PROJETOS ESPECIAIS, SÍMBOLO CC11, e
nomeada para o cargo de SUBCOORDENADORA DE ARQUIVO E DADOS
ESTATÍSTICOS, SÍMBOLO CC11, constante da Lei Municipal Nº 636/2017,
atualmente em vigor.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº 295/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a Sra. YOKIANE NUNES SEIDO, do cargo de CHEFE
DE SETOR ATENDIMENTO SEDE, SÍMBOLO CC16, e nomeada para o cargo
de SUBCOORDENADORA DE APOIO PEDAGÓGICO, SÍMBOLO CC11,
constante da Lei Municipal Nº 636/2017, atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
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DECRETO Nº. 296/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a Sra. CAROLINE ALMEIDA SILVA, do cargo de
SECRETÁRIA ESCOLAR, SÍMBOLO SUE, e nomeada para o cargo de VICE DIRETORA ESCOLAR, SÍMBOLO VUE, constante da Lei Municipal Nº
711/2018, atualmente em vigor.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
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DECRETO Nº 297/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a Sra. ELUZA BATISTA GERMANO SOUZA, do
cargo de ASSISTENTE DE DIREÇÃO, SÍMBOLO AD, e nomeada para o cargo
DIRETORA ESCOLAR, SÍMBOLO VUE, constante da Lei Municipal Nº
711/2018, atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
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DECRETO Nº 298/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a Sra. REGINA CORREIA DOS SANTOS, do cargo de
ASSISTENTE DE DIREÇÃO, SÍMBOLO AD, e nomeada para o cargo de VICE
- DIRETORA ESCOLAR, SÍMBOLO VUE, constante da Lei Municipal Nº
711/2018, atualmente em vigor.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a 02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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DECRETO Nº 299/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto no art. 102
da Lei Orgânica do Município de Mata de São João,
DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Sr. FLORISVALDO SOUZA SANTOS, para o cargo
de ASSISTENTE DE DIREÇÃO, SÍMBOLO AD, constante da Lei Municipal Nº
706/2018, atualmente em vigor.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO
DA BAHIA, em 09 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
Tel.: (71)3635-1310/ Fax: (71) 3635-1293 – http:\\www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Fl.1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL

ATA DA II REUNIÃO PRIVADA

DATA DE ABERTURA 09/03/2020

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/2020

TIPO: Menor Preço

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar Construção de Arquibancada do Campo do Alto do
Paraíso, na Sede do Município de Mata de São João – BA.

COMISSÃO:

Marceli Patrícia Pereira Rocha

Presidente

Lourenço Batista dos Santos

Membro

Vivian Germano Moura

Membro

__________

SUPLENTES:
Karynne França Dórea

____________

Célia Bahia dos Santos

____________

Rita Verônica Teixeira dos Santos

Às onze horas do dia nove de março de dois mil e vinte, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da
Prefeitura do Município, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez, s/n Centro, nesta Cidade, reuniu-se, em
Sessão Privada, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João,
designada pela Portaria nº. 063/2019 e doravante denominada COMPEL para proceder a continuidade da
licitação na modalidade de Tomada de Preços nº. 08/2020. Declarada aberta a Sessão, com o fim de dar
continuidade aos procedimentos licitatórios, a Presidente da COMPEL registra o recebimento da análise dos
documentos de proposta de preços das empresas ECOENGE E3 ENGENHARIA SUSTENTÁVEL EIRELI ME,
JRS CONSTRUTORA EIRELI ME e MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP através da

Comunicação Interna nº. 154/2020 assinada pelo Sr. Fernando Cesar Alves de Almeida, Membro da
Comissão de Análise Técnica e Julgamento onde está exposto, em síntese, que as empresas ECOENGE E3
ENGENHARIA SUSTENTÁVEL EIRELI ME e JRS CONSTRUTORA EIRELI ME atendem o quanto requerido em Edital
e a empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP não apresentou o CD-R solicitado em Edital.
Quanto ao questionamento da apresentação do BDI da empresa ECOENGE E3 ENGENHARIA SUSTENTÁVEL
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Fl.2/2

EIRELI ME a secretaria de Obras e Serviços Públicos informa estar em conformidade com o Edital. A não apresentação
de CD-R pela empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP não é motivo suficiente para a sua
desclassificação considerando que todos os documentos solicitados foram impressos e estão em conformidade com o
Edital. Assim, por atenderem Às exigências editalícias, as empresas ECOENGE E3 ENGENHARIA SUSTENTÁVEL
EIRELI ME, JRS CONSTRUTORA EIRELI ME e MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP foram
consideradas classificadas no Certame. Fica desde já concedido prazo recursal. Nada mais havendo, a Sra.

Presidente declarou encerrada a Sessão e solicitou que fosse confeccionada a presente Ata, a qual depois
de lida foi assinada por todos os presentes. Mata de São João, 09 de março de 2020.
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Mata de São João

Aos Srs. Licitantes: FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA EPP; M2L CONSTRUÇÕES LTDA; PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; PROALTA
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA ME; PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP; JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.
Ref.: Concorrência Pública º. 01/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada em Engenharia
para Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva de Escolas localizadas na Sede (Escola Municipal
Emanoel Fontes, Escola Municipal Ezilda Pinto do Carmo, Escola Municipal Professora Nadir Ribeiro,
Escola Municipal Monsenhor José Astrogildo de Moreira e Escola Municipal Robert Lima), no Litoral
(Escola Municipal Pedro Joaquim, Escola Municipal Klaus Peter, Escola Municipal Áureo de Oliveira,
Escola Municipal Isaac Marambaia, Escola Municipal São Vicente, Escola Municipal Antônio Paiva e
Escola Municipal Idalba Tolentino) e na Zona Rural (Escola Municipal Catarino Ribeiro da Silva, Escola
Municipal Arnaldo de Souza Prado e Escola Municipal Maria de Lourdes Seixas), do Município de Mata de
São João/BA, conforme Resolução N° 1.387/2019 que “Altera dispositivos da Resolução TCM Nº
1.346/2016, que dispõe sobre a contabilização e aplicação dos créditos decorrentes de precatórios,
oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF de exercícios anteriores e estabelece outras
providências.
A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Concorrência Pública Nº. 01/2020, na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93 informa que, na data de 11/03/2020
às 10h:30min acontecerá sessão pública para prosseguimento dos ritos licitatórios com a abertura dos
envelopes contendo a documentação de habilitação das 03 empresas melhores classificadas.

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 09 de março de 2020.

Marceli Rocha
Pregoeira Oficial
Presidente COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, nº. 140, Centro – Mata de São João – BA
Tel: (71) 3635-1310 / 3635-1992 /3635-3009
www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Aos Srs. Licitantes: ECOENGE E3 ENGENHARIA SUSPENTÁVEL EIRELI ME, MAKITORRE
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP e JRS CONSTRUTORA EIRELI ME.

Ref.: Tomada de Preços nº. 08/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar
Construção de Arquibancada do Campo do Alto do Paraíso, na Sede do Município de Mata de São João –
BA.

A Prefeitura de Mata d’e São João, com base no Edital da Tomada de Preços nº. 08/2020, na
Lei Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa que após
análise das propostas de preços apresentadas identificou-se que as empresas ECOENGE E3
ENGENHARIA SUSPENTÁVEL EIRELI ME, MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
EPP e JRS CONSTRUTORA EIRELI ME atendem o quanto requerido em Edital sendo

consideradas Classificadas no Certame.
Fica desde já concedido prazo recursal.
Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 09 de março de 2020

Marceli Rocha
PRESIDENTE COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Mata de São João

Aos Srs. Licitantes: AÇU DA TORRE CONSTRUÇÕES ME, M2L CONSTRUÇÕES LTDA ME, ECOENGE
E3 ENGENHARIA SUATENTÁVEL EIRELI ME, R CONSTRUTORA LTDA EPP, MP2 CONSTRUÇÕES
EIRELI ME, RC RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI e LIGA ENGENHARIA LTDA.

Ref.: Tomada de Preços nº. 05/2020 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada
para Contratação de empresa de engenharia especializada para executar a Reforma e revitalização da
Praça de Imbassai no Litoral do Município de Mata de São João-BA, conforme Contrato de Repasse nº
870658/2018/MTUR/CAIXA, firmado entre a Prefeitura Municipal de Mata de São João / Caixa Econômica
Federal / Ministério do Turismo, Programa Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística.

A Prefeitura de Mata d’e São João, com base no Edital da Tomada de Preços nº. 05/2020, na
Lei Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93 informa a interposição
de RECURSOS em 06/03/2020, através dos Processos Administrativos nº. 4394/2020 e nº.
4413/2020, cujas Recorrentes são as empresas M2L CONSTRUÇÕES LTDA ME e ACU DA
TORRE CONSTRUÇÕES EIRELI ME, respectivamente, devidamente anexados ao Processo
Administrativo nº 22565/2019 onde estão encartados os autos processuais licitatórios.
As peças recursais encontram-se em anexo. Fica desde já estabelecido prazo legal para
apresentação de Contrarrazões.
Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 09 de março de 2020.

Marceli Rocha
PRESIDENTE COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Aos Srs. Licitantes: D.M CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI, CTA
EMPREENDIMENTOS EIRELI, HJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, AS ENGENHARIA
LTDA, TORRE CONSTRUÇÕES LTDA, CELESTE LIMP SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI ME,
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP e META AMBIENTAL SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA LTDA EPP
Ref.: Concorrência Pública nº. 07/2019 - Objeto: Contratação de empresa especializada para

realização de coleta manual (porta a porta) e transporte de resíduos sólidos domiciliares e
comerciais (classe IIA), no Município de Mata de São João/BA.

A Prefeitura de Mata d’e São João, com base no Edital da Concorrência Pública nº. 07/2019,
na Lei Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93 informa
PROCEDÊNCIA PARCIAL do RECURSO interposto pela empresa TORRE CONSTRUÇÕES LTDA.,
IMPROCEDÊNCIA da CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA e PROCEDÊNCIA da CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa META
AMBIENTAL SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA, assim como a DESCLASSIFICAÇÃO da
empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (Parecer 01) e PROCEDÊNCIA PARCIAL
do RECURSO interposto pela empresa CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI. (Parecer 02) devidamente

anexados ao Processo Administrativo nº 21503/2019 onde estão encartados os autos
processuais licitatórios.
Seguem Pareceres anexos.

Fica desde já estabelecida a data de 11 de março de 2020, ás 09:00 para Abertura dos
Envelopes de Habilitação das 03 (três) primeiras colocadas na Sede da Prefeitura do
Município – Sala de Reunião COMPEL, localizada na Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140,
Centro, Mata de São João-Ba.
Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 09 de março de 2020.

Marceli Rocha
PRESIDENTE COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Aos Srs. Licitantes: SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFENCIAMENTO LTDA EPP, SANEAR,
CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA EPP, CONECTE ENGENHARIA LTDA,
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME, LLCP ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
ME e RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Ref.: Tomada de Preços nº. 01/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia
para elaboração de projeto de ampliação do sistema de esgotamento sanitário existente, atendendo ao
bairro do Diamante, localizado na sede do município de Mata de São João-BA.

A Prefeitura de Mata d’e São João, com base no Edital da Tomada de Preços nº. 01/2020, na
Lei Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93 informa a
PROCEDÊNCIA PARCIAL do RECURSO interposto pela empresa LLCP ENGENHARIA E
PROJETOS EIRELI ME tornando-a desclassificada no Certame (por ter apresentado valores
unitários maiores que os referenciais da Administração) assim como as empresas RK
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (por ter apresentado valores unitários maiores que os
referenciais da Administração) e SANEAR CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS
LTDA EPP (por não ter apresentado planilha de custos e formação de preços o que, conforme
Edital acarreta a desclassificação da empresa) e as empresas JACILENE RODRIGUES DA
SILVA COSTA EIRELI ME, CONECTE ENGENHARIA LTDA e SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP consideradas classificadas.
Assim fica definida a data de 11/03/2020 às 13h: 30min para sessão de abertura dos envelopes
de habilitação das empresas classificadas.

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 09 de março de 2020.

Marceli Rocha
PRESIDENTE COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N° 13.805.528/0001-80
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 291/2020. Pregão Eletrônico nº. 20/2020 - REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de
sacos para embalar pães para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Mata de São
João e atender ao disposto nos arts. 27 e 28 da Lei Municipal nº 744/2019. Contratado (a): Empresa: A BAHIANA

EMBALAGENS LTDA ME que apresentou o menor preço de R$ 109.788,00 (Cento e nove mil setecentos e
oitenta e oito reais) referente ao Lote Único. Data da Assinatura: 09/03/2020. Vigência da Ata de Registro de Preços:
12 (doze) meses. Publicado por: Marceli Patrícia Pereira Rocha – Pregoeira Oficial do Município de Mata de São João.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ Nº 13.805.528/0001-80
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº. 291/2020. Pregão Eletrônico nº. 20/2020 – REGISTRO DE PREÇOS. Objeto
Aquisição de sacos para embalar pães para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal
de Ensino de Mata de São João e atender ao disposto nos arts. 27 e 28 da Lei Municipal nº 744/2019.
Contratado (a): Empresa: A BAHIANA EMBALAGENS LTDA ME que apresentou o menor preço de
R$ 109.788,00 (Cento e nove mil setecentos e oitenta e oito reais) referente ao Lote Único. Data
da Homologação/Adjudicação: 09/03/2020. OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito.
Publicado por: Marceli Patrícia Pereira Rocha – Pregoeira Oficial do Município de Mata de São João.
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PARECER N°. 01/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO EM LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 07/2019
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representado pela Comissão
de Licitações, Sra. Marceli Patrícia Pereira Rocha, com base na Lei 8.666/1993 de 21 de junho de 1993 e
Lei 10.520/02 de 17 de julho de 2002, vem apresentar seus fundamentos em referência ao Recurso
interposto tempestivamente, conforme o exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.
07/2019, OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de coleta manual (porta a
porta) e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (classe IIA), no Município de Mata de
São João/BA.
II –DOS FATOS
A Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 07/2019, Processo Administrativo nº. 21.503/2019,
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para realização de coleta manual (porta a porta) e
transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (classe IIA), no Município de Mata de São João/BA,
teve sua Sessão de Abertura iniciada no dia 03 de fevereiro de 2020, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede
da Prefeitura do Município, em Sessão Pública.
Às treze horas e trinta minutos do dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte, na Sala de Reunião 06/COMPEL
Sede da Prefeitura do Município, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez, s/n Centro, nesta Cidade, reuniu-se,
em Sessão Privada, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João,
designada pela Portaria nº. 063/2019 e doravante denominada COMPEL para proceder a continuidade da
licitação na modalidade de Concorrência Pública nº. 07/2019, conforme transcrição da Ata abaixo:
“Declarada aberta a Sessão, com o fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios, a Presidente da
COMPEL registra o recebimento da análise dos documentos de proposta de preços das empresas HJ
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
EPP, M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, CELEST LIMP SOLUÇÕES AMBIENTAIS
EIRELI ME, CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI, D.M CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI,
TORRE CONSTRUÇÕES LTDA e AS ENGENHARIA LTDA através da Comunicação Interna nº. 093/2020
assinada pelo Sr. Fernando Cesar Alves de Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento e
pelo Sr. Anderson Sá Laudano, Subcoordenador onde está exposto que: ‘Após a análise das documentações
foi verificado conforme descrito abaixo:
RELATÓRIO FINAL DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
HJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
Atendeu o item 9.3.1.1;
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.3.5;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
No item 9.4.1.3 divergiu do solicitado nos seguintes pontos:
Não Apresentou cronograma físico financeiro conforme solicitado na folha n°. 25/63:
“Observação1: É NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DA
PLANILHA QUE COMPÕE O ANEXO II – TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL, ASSIM COMO CRONOGRAMA
FÍSICO FINANCEIRO, NA ABERTURA DE ENVELOPES DE
PREÇOS (A) SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.”
Na planilha DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO, folha n° 04, apresenta DIVERGÊNCIA nos seguintes
pontos:
No anexo II do edital, folha 26/63 informa que:

Prefeitura Municipal de Mata de São João
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“Obs: O percentual do total BDI do item 1.8 deverá
coincidir com o percentual total da planilha do
“DETALHAMENTO DE BDI”.”
O percentual apresentado no item 1.1.7 e 1.2.9 que representa total BDI foram de 14,38%, sendo que
o percentual apresentado no detalhamento do BDI foi de 16,80%.
A empresa não apresentou percentuais para os itens da planilha de DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO do
ITEM 2, na folha n° 05.
Não foi encontrado na composição de preço o custo com rastreamento da frota conforme solicitado na
folha de n° 18/63:
“Considerando
que
já
existem
dispositivos
automatizados para transparência no uso de máquinas e
equipamentos, a CONTRATADA deverá efetuar a
instalação de equipamento de SISTEMA DE
POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS) ou similar que,
além das funcionalidades básicas, permita a obtenção
de informações precisas sobre a posição do usuário
em tempo real com emissão de relatórios que trazem
dados detalhados. Os custos do sistema será por
conta da CONTRATADA.
- A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE
livre acesso ao sistema para efetuar o monitoramento da
frota e emitir relatórios que trazem dados detalhados;”
Não foi encontrado na composição de preço o custo com os fiscais para acompanhar os serviços conforme
solicitado na folha de n° 12/63:
“- A coleta será executada com caminhões
compactadores de resíduos com reserva incluso,
composta no mínimo por um motorista e 02 ajudantes
coletores. Para monitoramento das atividades pela
Contratada, a mesma deverá disponibilizar pelo
menos 2 (dois) fiscais para acompanhar os serviços.”
META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA EPP
Atendeu o item 9.3.1.1;
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.3.5;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
No item 9.4.1.3 divergiu do solicitado nos seguintes pontos:
Não exaurindo tal assunto, devendo ser analisado pela COMEL, pontuamos que o Salário Normativo
da Categoria Profissional para a mão de obra de agente coletor, folha de n° 06, encontra-se abaixo do salário
mínimo e da Convenção Coletiva que abrange o município.
Conforme elucidado na ata de reunião pública, a empresa em questão pede o registro de que: “A
empresa fez a planilha de composição de custo conforme a convenção coletiva registrada sob p n°
BA000002/2019, processo n°. 46204.014231/2018-42.”
Após consulta da convenção coletiva supracitada, verificou-se que a mesma, em sua “CLÁUSULA
SEGUNDA – ABRANGÊNCIA”, não abrange o município de Mata de São João, conforme exposto:
“CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho
abrangerá a(s) categoria(s) das Empresas de Asseio e
Conservação e Trabalhadores de Limpeza Urbana e de
Empresas de Asseio e Conservação, com abrangência
territorial em Salvador/BA, com abrangência territorial em
Salvador/BA.”
A somatória da planilha de custo total condiz com 100,01%
A empresa não apresentou PLANILHA
DE DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO para cada item da
planilha licitatória conforme solicitado em folha 26/63 do edital:
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“A Empresa deverá apresentar juntamente com suas propostas
de preços, uma planilha de discriminação de custo para cada
item da planilha licitatória, conforme os modelos abaixo:”
Não foi encontrado na composição de preço o custo com rastreamento da frota conforme solicitado na
folha de n° 18/63:
“Considerando que já existem dispositivos automatizados
para transparência no uso de máquinas e equipamentos,
a CONTRATADA deverá efetuar a instalação de
equipamento de SISTEMA DE POSICIONAMENTO
GLOBAL (GPS) ou similar que, além das
funcionalidades básicas, permita a obtenção de
informações precisas sobre a posição do usuário em
tempo real com emissão de relatórios que trazem
dados detalhados. Os custos do sistema será por
conta da CONTRATADA.
- A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE livre
acesso ao sistema para efetuar o monitoramento da frota
e emitir relatórios que trazem dados detalhados;”
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Atendeu o item 9.3.1.1;
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.3.5;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
No item 9.4.1.3 divergiu do solicitado nos seguintes pontos:
A empresa não apresentou PLANILHA
DE DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO para cada item da
planilha licitatória conforme solicitado em folha 26/63 do edital:
“A Empresa deverá apresentar juntamente com suas propostas
de preços, uma planilha de discriminação de custo para cada
item da planilha licitatória, conforme os modelos abaixo:”
No anexo II do edital, folha 26/63 informa que:
“Obs: O percentual do total BDI do item 1.8 deverá
coincidir com o percentual total da planilha do
“DETALHAMENTO DE BDI”.”
O percentual apresentado no item 1.8 que representa total BDI foi de 3%, sendo que o percentual
apresentado no detalhamento do BDI foi de 26,20%.
CELESTE LIMP SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELE ME
NÃO atendeu ao quanto solicitado no item 9.3.1.1.
NÃO apresentou valores por extenso na planilha orçamentária.
No item 9.4.1.3 divergiu do solicitado nos seguintes pontos:
A empresa não apresentou PLANILHA
DE DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO para cada item da
planilha licitatória conforme solicitado em folha 26/63 do edital:
“A Empresa deverá apresentar juntamente com suas propostas
de preços, uma planilha de discriminação de custo para cada
item da planilha licitatória, conforme os modelos abaixo:”
Não Apresentou cronograma físico financeiro conforme solicitado na folha n°. 25/63:
“Observação1: É NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DA
PLANILHA QUE COMPÕE O ANEXO II – TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL, ASSIM COMO CRONOGRAMA
FÍSICO FINANCEIRO, NA ABERTURA DE ENVELOPES DE
PREÇOS (A) SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.”
CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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NÃO atendeu ao quanto solicitado no item 9.3.1.1. Visto que o CD ao qual foi apresentado se encontra sem
nenhum documento salvo, impossibilitando a analise dos cálculos.
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
NÃO apresentou valores por extenso na planilha orçamentária.
A empresa não apresentou PLANILHA
DE DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO para cada item da
planilha licitatória conforme solicitado em folha 26/63 do edital:
“A Empresa deverá apresentar juntamente com suas propostas
de preços, uma planilha de discriminação de custo para cada
item da planilha licitatória, conforme os modelos abaixo:”
Não apresentou memorial de calculo com composições de preço unitário conforme solicitado em edital, folha
de n°. 30/63:
“As licitantes deverão apresentar Memorial de calculo
com as composições de preço unitário detalhado para
cada serviço de acordo com as especificações,
quantidades e dimensionamento referente à pessoal,
equipamentos, insumos e demais custos que sejam
necessários para os serviços exigidos nesse Edital e
seus anexos.”
D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI
Atendeu o item 9.3.1.1;
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.3.5;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
No item 9.4.1.3 divergiu do solicitado nos seguintes pontos:
Não foi encontrado na composição de preço o custo com os fiscais para acompanhar os serviços conforme
solicitado na folha de n° 12/63:
“- A coleta será executada com caminhões
compactadores de resíduos com reserva incluso,
composta no mínimo por um motorista e 02 ajudantes
coletores. Para monitoramento das atividades pela
Contratada, a mesma deverá disponibilizar pelo
menos 2 (dois) fiscais para acompanhar os serviços.”
A empresa não apresentou PLANILHA
DE DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO para cada item da
planilha licitatória conforme solicitado em folha 26/63 do edital:
“A Empresa deverá apresentar juntamente com suas propostas
de preços, uma planilha de discriminação de custo para cada
item da planilha licitatória, conforme os modelos abaixo:”
TORRE CONSTRUÇÕES LTDA
Atendeu o item 9.3.1.1;
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
NÃO apresentou valores por extenso na planilha licitatória, folha n°. 09.
NÃO apresentou o valor do BDI na Planilha de discriminação de custos por item, apresentando o BDI na
planilha de custo total.
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AS ENGENHARIA LTDA
Atendeu o item 9.3.1.1;
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.3.5;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
No item 9.4.1.3 divergiu do solicitado nos seguintes pontos:
A somatória da planilha de custo total condiz com 99,99%.

Cabe informar que esta comissão não analisou os pencentuais de insalubridade e salários dos
funcionários da composição de preços, questionado na ATA DE REUNIÃO PÚBLICA, entretanto foi efetuado
pesquisas referente ao percentual de insalubridade praticados nas categorias verificou-se que
“A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho
da 18ª Região confirmou sentença de juiz que condenou
empresa de Valparaíso-GO ao pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo (40% sobre o valor do salário
mínimo) a motorista de caminhão coletor de lixo. Ao decidir, o
relator do processo, desembargador Gentil Pio, levou em
consideração o laudo pericial apresentado que reconheceu
que o trabalho era prestado em condições nocivas à saúde,
em razão da constante exposição à contaminação por
agentes biológicos. "É imperativo o reconhecimento do direito
do trabalhador à referida parcela em grau máximo", sustentou
o magistrado.
A perícia técnica realizada constatou que o fato de o
motorista não ter contato físico com o lixo não afasta a
contaminação por agentes biológicos presentes no ar, como
é o caso da tuberculose e hepatite, que podem ser
transmitidas pelas vias aéreas. Também ressaltou a
proximidade da cabine do caminhão com a caçamba
compactadora, que faz com que o motorista receba grande
parte do gás metano desprendido do lixo. Acrescentou, por
fim, que a NR-15 não faz distinção dos trabalhadores
envolvidos com o lixo.”
Dá mesma forma foi consultado sobre os referentes graus de insalubridades ao sindicato que abrange este
município ao qual enviou um acordo coletivo com uma empresa que presta o serviço de coleta na região,
segue em anexo.”
HJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME – O Cronograma físico financeiro não é um documento que
altere a formulação da proposta, portanto não a invalida. Logo, a sua ausência não é considerada motivo para
a desclassificação da empresa podendo a COMPEL, caso a empresa seja considerada vencedora, solicitar tal
documento. Quanto às observações acima transcritas emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos
quanto à divergência do percentual de BDI, solicitado no anexo II, fls. 26/63 conforme a seguinte transcrição
“Obs. O percentual total do BDI do item 1.8 coincidir com o percentual total da planilha do “DETALHAMENTO
DE BDI”, cabe registrar que tal equívoco pode ser sanado caso a empresa seja considerada vencedora, já que
não houve impacto no valor total proposto. Idem para o item 02 às fls. 05 da proposta de preços da empresa já
que não foi apresentada percentuais na planilha de discriminação de custos do item 02. Quanto à observação
de ausência de comprovação de custo com rastreamento da frota, a COMPEL entende que o valor está incluso
no item de COMPOSIÇÃO AUXILIAR – CAMINHÃO COMPACTADOR E4 – CUSTO DE MANUTENÇÃO POR
MÊS, caso tal inclusão não esteja neste item deverá a empresa, caso vencedora, prestar as devidas
informações à COMPEL. Quanto à ausência de composição de custos com os fiscais, cabe salientar que tal
ausência impacta na análise dos documentos tendo em vista a essencialidade destes profissionais os quais
deveriam conter suas despesas incluídas na formulação do preço e na composição de mão-de-obra ofertada.
Sendo assim, por este motivo, a empresa é considerada desclassificada no certame.
META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA EPP – Quanto a divergência do somatório de
percentual da planilha de custos, tal divergência não deve ser considerada para que a empresa seja
desclassificada considerando se tratar de um erro formal podendo, caso necessário, ser ajusta do se a
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empresa for considerada vencedora. Quanto ao salário normativo da categoria profissional para a mão de obra
de agente coletor estar abaixo do salário mínimo e da convenção coletiva que abrange o Município, cabe
esclarecer que o objeto licitado é o serviço de coleta manual e transporte de resíduos domiciliares e comerciais
e, os salários efetuados pela empresa são de sua inteira responsabilidade, observado inclusive o item 9.3.2
onde ali consta a informação de que na formulação da proposta de preços serão consideradas TODAS AS
DESPESAS. Foi verificado também que a convenção coletiva que a empresa diz se utilizar para formulação do
preço não abrange o Município de Mata de São João já que se trata de uma convenção com abrangência
territorial em Salvador/BA. Muito embora tenhamos identificado tal divergência, repita-se, as despesas
decorrentes de salários efetuados e todos os demais, são de responsabilidade da empresa que vier a ser
contratada não ensejando, neste caso, a sua desclassificação. Quanto à ausência de planilha de discriminação
para cada item da planilha licitatória, cabe salientar que tal ausência pode ser sanada caso a empresa seja
considerada vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto. Quanto à observação de ausência
de comprovação de custo com rastreamento da frota, a COMPEL entende que o valor está incluso no item de
CUSTOS DOS VEÍCULOS - MANUTENÇÃO, caso tal inclusão não esteja neste item deverá a empresa, caso
vencedora, prestar as devidas informações à COMPEL.
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP - Não foi identificado o equívoco quanto ao registro
em Ata no sentido de alteração no módulo 1. Quanto à ausência de planilha de discriminação para cada item
da planilha licitatória, cabe salientar que tal ausência pode ser sanada caso a empresa seja considerada
vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto. Quanto às observações acima transcritas emitida
pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos quanto à divergência do percentual de BDI, solicitado no anexo II,
fls. 26/63 conforme a seguinte transcrição “Obs. O percentual total do BDI do item 1.8 coincidir com o
percentual total da planilha do “DETALHAMENTO DE BDI”, cabe registrar que tal equívoco pode ser sanado
caso a empresa seja considerada vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto.
CELESTE LIMP SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI ME – Não apresenta o CD-R solicitado no item 9.3.1.1 do
edital, não devendo este ser levado em consideração para que a empresa seja desclassificada já que se trata
de um equívoco que não altera o valor da proposta. Quanto ao fato da não apresentação dos valores por
extenso na planilha orçamentária, este também não deve ser levado em consideração para que a empresa seja
desclassificada já que se trata de um equívoco que não altera o valor da proposta. Foi visto que não consta
comprovação de custo com rastreamento da frota, a COMPEL entende que o valor está incluso no item de
COMPOSIÇÃO AUXILIAR – CAMINHÃO COMPACTADOR - MANUTENÇÃO, caso tal inclusão não esteja
neste item deverá a empresa, caso vencedora, prestar as devidas informações à COMPEL. Quanto à ausência
de planilha de discriminação para cada item da planilha licitatória, cabe salientar que tal ausência pode ser
sanada caso a empresa seja considerada vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto. O
Cronograma físico financeiro não é um documento que altere a formulação da proposta, portanto não a
invalida. Logo, a sua ausência não é considerada motivo para a desclassificação da empresa podendo a
COMPEL, caso a empresa seja considerada vencedora, solicitar tal documento.
CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - Apresenta o CD-R solicitado no item 9.3.1.1 do edital sem informações,
não devendo este ser levado em consideração para que a empresa seja desclassificada já que se trata de um
equívoco que não altera o valor da proposta. Quanto ao fato da não apresentação dos valores por extenso na
planilha orçamentária, este também não deve ser levado em consideração para que a empresa seja
desclassificada já que se trata de um equívoco que não altera o valor da proposta. Quanto à ausência de
planilha de discriminação para cada item da planilha licitatória, cabe salientar que tal ausência pode ser sanada
caso a empresa seja considerada vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto. Quanto à
ausência de detalhamento de demonstrativo de mão-de-obra de custos com os fiscais e ausência de
composição de preço detalhado, cabe salientar que tais ausências impactam na análise dos documentos tendo
em vista a essencialidade destas informações. Sendo assim, por estes motivos, a empresa é considerada
desclassificada no certame.
D.M CONSTRUÇÕES , TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI - Quanto a divergência do somatório da planilha
de custos, tal divergência não deve ser considerada para que a empresa seja desclassificada considerando se
tratar de um erro formal. Quanto à ausência de planilha de discriminação para cada item da planilha licitatória,
cabe salientar que tal ausência poderia ser sanada se a empresa fosse considerada vencedora, já que não
houve impacto no valor total proposto. Quanto à ausência de composição de custos com os fiscais, cabe
salientar que tal ausência impacta na análise dos documentos tendo em vista a essencialidade destes
profissionais os quais deveriam conter suas despesas incluídas na formulação do preço e na composição de
mão-de-obra ofertada. Sendo assim, por este motivo, a empresa é considerada desclassificada no certame.
TORRE CONSTRUÇÕES LTDA - Quanto a divergência do somatório de percentual da planilha de custos, tal
divergência não deve ser considerada para que a empresa seja desclassificada considerando se tratar de um
erro formal podendo, caso necessário, ser ajusta do se a empresa for considerada vencedora. Quanto ao fato
da não apresentação dos valores por extenso na planilha orçamentária, este também não deve ser levado em
consideração para que a empresa seja desclassificada já que se trata de um equívoco que não altera o valor
da proposta. Quanto à ausência de total de BDI nas planilhas de discriminação para cada item da planilha
licitatória, cabe salientar que tal ausência pode ser sanada caso a empresa seja considerada vencedora, já que
não houve impacto no valor total proposto.
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AS ENGENHARIA LTDA – Quanto a divergência do somatório de percentual da planilha de custos, tal
divergência não deve ser considerada para que a empresa seja desclassificada considerando se tratar de um
erro formal podendo, caso necessário, ser ajusta do se a empresa for considerada vencedora. Não foi
identificado o equívoco quanto ao registro em Ata no sentido de retirada da planilha de porcentagem da tabela
de mão de obra no módulo 2, módulo 2.2 e módulo 2.3. Por fim cabe trazer o item 9.3.2 do instrumento
convocatório que rege que as empresas são responsáveis por TODAS AS SUAS DESPESAS e da legalidade
dos pagamentos dos seus funcionários considerando que, repita-se, objeto licitado é a contratação de empresa
especializada para realização de coleta manual (porta a porta) e transporte de resíduos sólidos domiciliares e
comerciais (classe IIA), no Município de Mata de São João/BA. Sendo assim, por toda análise acima transcrita,
as empresas D.M CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI, CTA EMPREENDIMENTOS
EIRELI e HJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME são consideradas desclassificadas e as empresas AS
ENGENHARIA LTDA, TORRE CONSTRUÇÕES LTDA, CELESTE LIMP SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
ME, M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA LTDA EPP, por atenderem ao instrumento convocatório são consideradas classificadas no Certame.
Fica desde já concedido prazo recursal. Nada mais havendo, a Sra. Presidente declarou encerrada a
Sessão e solicitou que fosse confeccionada a presente Ata, a qual depois de lida foi assinada por todos os
presentes. Mata de São João, 05 de fevereiro de 2020.”

III –DO RECURSO
Aos 11 de fevereiro de 2020 foi protocolado junto ao Setor de Protocolo do município de Mata de São João/BA,
RECURSO tempestivamente, através do Processo Administrativo nº. 2.758/2020, pela empresa TORRE
CONSTRUÇÕES LTDA., na seguinte forma:

[...]
A empresa Celeste Limp Soluções Ambientais Eirelli ME registrou em Ata o seguinte questionamento acerca
da proposta de Preços da Torre Construções Ltda na Concorrência Pública n° 007/2019: pago na planilha ao
coletor é de R$ 954,00, para o motorista R$ 1.376,58. TORRE CONSTRUÇÕES LTDA o cálculo seguindo a
mesma linha das anteriores é de 99,99% e no adicional de insalubridade que a lei obriga que seja 40% foi
colocado 20%. Salário para o motorista R$ 1.499,87 e para o coletor R$ 1.045,00, estando o mesmo abaixo do
que a Lei obriga para os mesmos. M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 111.1. Do percentual
da planilha de custo; Preliminarmente, a Torre informa que o questionamento, apresentado pela empresa
supracitada, referente ao percentual total da planilha de custo de 99,99%, não deve prosperar visto que a
planilha de custo total apresentada pela Torre com os respectivos percentuais totaliza os 100%, conforme
consta na página 19 da Proposta de Preços.
111.2. Do grau máximo de insalubridade para todas às funções; Com o objetivo apenas de tumultuar o
processo licitatório, a referida empresa questionou, ainda, sobre a aplicação de adicional de insalubridade de
40% para todas as funções, não devendo tal questionamento prosperar, pois foram considerados o grau
máximo (40%) de adicional de insalubridade para a função de coletor, bem como o grau médio (20%) para os
motoristas e fiscais, conforme planilhas de custo de pessoal constantes entre as páginas 27 a 37 da proposta
de preços. COLETOR: 40% de Insalubridade
Portanto, trata-se de mais uma tentativa de desclassificar à Torre, utilizandose de argumentos sem
andamentos. 111.3. Da apresentação dos valores por extenso; Em relação à alegação de não apresentação
dos valores por extenso na planilha orçamentária, é importante destacar o que dispões o Edital vejamos: "9.3.5.
As Licitantes deverão apresentar preço unitário do item cotado, em algarismo, e o valor total, em algarismo e
por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo
divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.'
Portanto, tal alegação não merece prosperar visto que o edital não exige que o valor por extenso seja
apresentado na planilha orçamentária e sim na Proposta de Preços, conforme item 9.3.5 supratranscrito. Dessa
forma, a Torre Construções atendeu as exigências do edital quando apresentou os valores por extenso na
Carta Proposta na página 06 da proposta de preço.
111.4. Do total de BDI; Quanto à ausência de total de BDI nas planilhas de discriminação para cada item da
planilha licitatória, não deve prosperar visto que o percentual de BDI foi apresentado na Planilha de
Discriminação do Custo Total,
Ressalta-se que a Torre Construções atendeu todas as exigências do edital quando apresentou o BDI da
Planilha de Discriminação do Custo Total igual ao percentual da Planilha de Detalhamento do BDI. Diante de
todo o exposto, a Torre Construções Ltda solicita a manutenção da classificação de sua proposta de preços,
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tendo em vista que os argumentos e provas apresentadas ratificam a decisão proferida na Ata particular do dia
05/02/2020.
IV — DAS RAZÕES PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA HJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME. A
Licitante HJ Construções e Serviços EMELT ME não apresentou as planilhas de Composição de preços
unitários dos serviços licitados, desatendendo assim ao item 9.3.1.2, vejamos: 9.3.1.2. As planilhas deverão ser
apresentadas com arredondamento de 2 (duas) casas decimais utilizando a formula "ARRED", tanto no preço
unitário quanto no preço total; A empresa, ainda não atendeu ao item 9.3.1.1 do edital, tendo em vista que não
apresentou o cronograma fisico-financeiro, desatendo ao item supracitado
Como se não bastasse, o desrespeito aos itens do edital acima mencionados, a licitante ainda apresentou
valores mensais na planilha de custo onde deveria informar os valores anuais, conforme proposta de preço da
licitante
Destaca-se, também, que os valores da Planilha de Discriminação de custos apresentada pela concorrente não
conferem com as composições

O percentual de BDI utilizado da composição do item 02 (17,20%) é diferente do BDI apresentado na
composição do item 01(14,38%)
A Torre chama a atenção para mais um absurdo na planilha apresentada pela licitante, pois a concorrente não
considerou os 02 cabos de turma (fiscais) na composição do item 01, bem como considerou a quilometragem
de hora produtiva e improdutiva para cálculo do item 02, visto que utilizou a quilometragem de 3.570Km do item
01, desatendendo a exigência do edital, inobservando a disposição do edital
Ainda, como se não bastasse, o percentual da Composição do BDI de 16,80% diverge do percentual de
14,38% informado na planilha de discriminação de custos, conforme proposta de preço do licitante.
Ressalta-se, ainda, que os cálculos da insalubridade do motorista e do ajudante/agente de limpeza foram
realizados sobre o salário base e não do salário mínimo, em desconformidade com o artigo 192 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como a convenção coletiva vigente. Outro ponto que merece
destaque, é que o percentual de contribuição ao SEBRAE, instituída pela Lei 8.029/1990, está abaixo dos
0,60% exigidos na legislação mencionada, bérif ëstá em desacordo com o estabelecido na convenção coletiva
vigente
Outro item, em desacordo com a legislação vigente, que merece destaque na planilha de custo apresentada
pela empresa supramencionada, é a previsão do salário mínimo do Ajudante/Agente de Limpeza inferior ao
mínimo legal. O artigo 7°, IV, da Constituição Federal de 1988, dispõe: "Art. 7°. São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: IV — salário mínimo, fixado em
lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim". O
valor do salário mínimo atual foi estabelecido pela MY 910/20, qual seja de R$ 1045 (mil e quarenta e cinco
reais). Ocorre que a empresa ao estabelecer em sua planilha de custo o salário de Agente/Coletor em R$
1.040,82, não observou a previsão constitucional, nem tampouco a MP supramencionada. Além do exposto, a
HJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME, não apresentou composição de custo de pessoal para Cabo
de Turma (Fiscal) e nem considerou o custo com o GPS na composição de preços unitário do Caminhão
Compactador, o que vai de encontro com as exigências do Edital. Diante do exposto, a Torre Construções Ltda
solicita a desclassificação da proposta de preços da empresa HJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME,
por não atender ao item 9.9.1: • V — DAS RAZÕES PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA META EMBIENTAL
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. Preliminarmente, chama-se atenção para o Salário mínimo do Agente
Coletor, no valor de R$ 954,00, estabelecido na planilha de custo da empresa Meta Ambiental,
o qual está abaixo do salário mínimo vigente em 2020, em desacordo com o estabelecido no inciso IV, artigo 7°
da Constituição Federal, bem como na Medida Provisória 910/20 e na convenção coletiva vigente. Outro item
importante, trata-se do cálculo do adicional de insalubridade do Agente Coletor que, conforme planilha da
empresa, foi realizado com base no salário mínimo de R$ 954,00, em desacordo com a legislação e convenção
coletiva vigente, tendo em vista que o valor do salário mínimo estabelecido pela MP 910/20 totaliza a quantia
de R$ 1045,00 (mil e quarenta e cinco reais) e a CF/88 proíbe o pagamento de salário inferior ao mínimo legal
estabelecido em lei. Com o intuito de ganhar a presente licitação a qualquer custo, o que posteriormente pode
trazer diversos prejuízos à Administração Pública, a empresa ora mencionada, estabeleceu em sua planilha de
custo o salário do motorista em R$ 1.376,19 (mil e trezentos e setenta e seis reais e dezenove centavos, em
total desrespeito ao estabelecido na CF, MP 910/20, bem como da convenção coletiva SEAC/SINDLIMP. Outro
Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

item presente na planilha de custo da empresa em desacordo com a legislação vigente, foi o cálculo da
insalubridade do Motorista o qual foi realizado sobre o salário-base e não sobre o salário mínimo vigente, em
desacordo com a convenção coletiva vigente, bem como sem observância do artigo 192 da CLT. Ainda, o
cálculo da insalubridade do Cabo de Turma (Fiscal) foi realizado em cima do salário-base e não em cima do
salário mínimo vigente, em desacordo com a convenção coletiva vigente, bem como sem observância do artigo
192 da CLT. Como se não bastasse, a empresa não aplicou o BOI de 22,68% nas planilhas de Composição de
preços unitários dos serviços licitados, conforme proposta de preço da licitante,
Ao analisar as planilhas acima percebe-se que os preços unitários encontrados nas composições dos itens 01
e 02 não contemplam o BDI (22,68%) informado do detalhamento. Logo, recalculando os preços unitários
teríamos: • Item 01 - Valor Unitário: 143,30 + (143,30 x 22,68%) = R$ 175,80. • Item 02 - Valor Unitário: 0,74 +
(0,74 x 22,68%) = R$ 0,91. • Valor Total para 12 meses: R$ 2.467.108,80. • Valor Total para 36 meses: R$
7.401.326,40. Outro item, que merece destaque, refere-se a não apresentou planilha de discriminação de custo
para os dois serviços licitados, conforme exigência do edital
A Meta Ambiental apresentou, ainda, valores da Planilha de Composição de custos não conferem com as
composições, em desacordo com as exigências do edital, bem como considerou a quilometragem de hora
produtiva e improdutiva para cálculo do item 02, visto que utilizou o mesmo valor do equipamento do item 01,
desatendendo a exigência do edital,
Diante do exposto, a Torre Construções Ltda requer a desclassificação da proposta de preços da empresa
META ANIBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA EPP, por não atender ao item 9.9.1. VI — DAS
RAZÕES PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. A empresa
M. Pinheiro Construções e Serviços Ltda., não apresentou a Composição de Encargos Sociais, em desacordo
com as exigências do edital,
Outro ponto de grande relevância, refere-se ao salário mínimo do Agente Coletor (R$ 1.040,82) abaixo do
salário mínimo vigente em 2020, em desacordo com a legislação e convenção coletiva vigente, CF e MP
910/20. - O cálculo da insalubridade do Motorista foi realizado em cima do saláriobase, em desacordo com o
artigo 192 da CLT e da convenção coletiva vigente. - O percentual de encargos sociais constante nas planilhas
de composição de custo de pessoal diverge do recomendado pela convenção coletiva; - O custo total do
Motorista da Composição de custo de pessoal (R$ 3.120,58) diverge do valor informado na composição de
preço unitário do item 01 (R$ 2.944,01); - O campo da composição de preço unitário referente a "Total do
Montante A+B+C" está como somatório incorreto no valor de R$ 1.400.950,88.
Ao analisar a composição de preços, percebe-se que o valor correto para este montante seria R$ 6.224.450,88
que altera o valor unitário do item 01 para R$ 604,25 (acima do preço de referência): • Total Montante Anual
A+B+C = (R$ 949.395,72 + R$ 13.055,16 + R$ 5.262.000,00) = 11$ 6.224.450,88. • BDI = R$ 6.224.450,88 x
26,20% = R$ 1.630.806,13. • Total Montante Anual A+B+C+BDI = R$ 6.224.450,88. + R$ 1.630.806,13 = R$
7.855.257,01.
• Custo Total = R$ 7.855.257,01 /13.000 = R$ 604,25. Chama-se atenção ainda em relação à composição do
item 02 não considerou o quantitativo estimado de 16.640 tonxicm/mês para cálculo do preço unitário. Com os
dados apresentados na planilha de composição do item 02 o quantitativo de 16.640 tonxIcm/mês não será
alcançado. Veja-se: 30 dias x 78,60 km/dia = 2.358,00 km/mês x 4,20 ton = 9.903,60 tonxlcm/mês. Portanto,
pode-se afirmar que a licitante não levou em consideração o quantitativo estimado pela Prefeitura de Mata de
São João.
Ressalta-se que o percentual de BDI da planilha de Discriminação de Custo Total (3%) diverge da Composição
detalhada de BDI (26,20%), em desacordo com as exigências do edital.
Destaca-se que a empresa licitante não apresentou planilha de discriminação de custo para os dois serviços
licitados, em desacordo com as exigências do edital.
Diante do exposto, a Torre Construções Ltda requer a desclassificação da proposta de preços da empresa M.
PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por não atender ao item 9.9.1. VII — DAS RAZÕES PARA A
DESCLASSIFICAÇÃO DA CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI Preliminarmente esta impugnante informa que a
empresa CTA EMPREEDIIVIENTOS EIRELI, apresentou CD sem conteúdo, desatendendo assim ao item
9.3.1.1. 9.3.1.1. Apresentar CD-R, contendo proposta de preço, com indicação dos preços unitários,
Cronograma Fisico-Financeiro, e o 131)1 detalhado. Estando as planilhas completamente destravadas, sem
senhas de acesso. Várias foram as inobservâncias ao edital e a legislação vigente por parte desta licitante,
inclusive a empresa supracitada não apresentou a composição de custo de pessoal do Fiscal, em desacordo
com as exigências do edital,
DISCRIMINAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 1.0 Coleta e transporte de resíduos sólidos
domiciliares e comerciais com caminhão compactador de lixo. - os serviços de coleta e transporte de resíduos
sólidos domiciliares compreendem recolhimento Lgular de todos os resíduos a seguir especificados, utilizandose veículos coletores compactadores. devendo r executadas de Tonna nidlniai. - A coleta será executada com
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caminhões compactadores de residuos com reserva incluso, composta no mínimo por um motorista e 02
ajudantes coletores. Para monitoramento das atividades pela Contratada, a mesma deverá disponibiltzar pelo
menos 2 (dois) fiscais para acompanhar os serviços. Além do mencionado, a licitante não apresentou as
composições de preços unitários dos itens 01 e 02, em desacordo com as exigências do edital, bem como a
planilha de composição de discriminação de custo total para os itens 01 e 02 não foram apresentadas, em
desacordo com as exigências do edital
- Não é possível identificar o quantitativo de mão de obra e equipamentos necessários para execução dos
serviços licitados, em desacordo com as exigências do edital. - O cálculo da insalubridade do Motorista foi
realizado em cima do saláriobase, em desacordo com o artigo 192 da CLT, bem como da convenção coletiva
vigente. - O cálculo da insalubridade do Agente Coletor foi realizado em cima do salário-base, em desacordo
com a legislação e convenção coletiva vigente. - O percentual de encargos sociais constante nas planilhas de
composição de custo de pessoal diverge do recomendado pela convenção coletiva.
- Não apresentou a composição de custo de pessoal do cabo de turma. Portanto, percebe-se que os 02 (dois)
fiscais não foram considerados na formação do preço unitário, em desacordo com as exigências do edital.
Chama-se atenção desta comissão, para o valor correspondente ao custo com pessoal (R$ 519.962,95) da
planilha de discriminação, pois esta não condiz com os valores apresentados para motorista e agentes
coletores em quantidades mínimas exigidas no edital. Veja-se: Se consideramos 06 motoristas e 15 agentes
coletores para execução do serviço de coleta com os valores de R$ 5.628,57 e RS 4.407,42 respectivamente.
Logo, o valor total com Pessoal e Uniformes para 12 meses de contrato considerando este cenário chegaria ao
valor de R$ 1.198.592,64. Memória de Cálculo: (06 motoristas x R$ 5.628,57) + (15 x R$ 4.407,42) = 99.882,72
x 12 meses = RS 1.198.592,64. Ao analisar a planilha de discriminação de custo total, percebe-se que o valor
de pessoal não corresponde ao mínimo exigido no Termo de Referência. Diante disso, a Torre Construções
Ltda solicita a desclassificação da proposta de preços da empresa CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI, por
não atender ao item 9.9.1. VIII — DAS RAZÕES PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CELESTE LIMP
SOLUÇÕES AMBIENTAIS A empresa não apresentou CD, desatendendo assim ao item 9.3.1.1. 9.3.1.1.
Apresentar CD-R, contendo proposta de preço, com indicação dos preços unitários, Cronograma FisicoFinanceiro, e o BDI detalhado. Estando as planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso. Além
disso, os valores da multiplicação da planilha orçamentária estão incorretos. Veja-se:
• Item 01: 13.000x 149,06 = R$ 1.937.780,00; • Item 02: 199.680 x 1,10 = R$ 219.648,00; • Total para 12
meses: R$ 2.157.428,00; • Total para 36 meses: R$ 6.472.284,00; Obs.: Portanto essas correções alteram o
valor da proposta, o que deve ensejar na sua desclassificação. A licitante também não apresentou cronograma
físico-financeiro, desatendendo as exigências do edital, vejamos: Observaçãol: É NECESSÁRIA
APRESENTAÇÃO DA PLANILHA QUE COMPÕE O ANEXO H — TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL,
ASSIM COMO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, NA ABERTURA DE ENVELOPES DE PREÇOS (A)
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. (Página 25/63 do Edital) Ressalta-se também que a empresa não
apresentou composição de encargos sociais, em desacordo com as exigências do edital. FI.26f63 A Empresa
deverá apresentar Juntamente com suas propostas de preços, uma planilha de composiçao do BOI e Encargos
Sociais, conforme os modelos abaixo: A licitante, mais uma vez, em desrespeito ao edital, não apresentou as
composições de preços unitários dos itens licitados, em desacordo com as exigências do edital. A planilha de
composição de discriminação de custo total para os itens 01 e 02 não foram apresentadas;
A empresa não considerou o custo com o GPS na composição de preços unitário do Caminhão Compactador.
Verifica-se ainda, só considerou 8% de INSS no grupo "GPS, FGTS e outras contribuições" dos encargos
sociais, zerando os demais itens. Dessa forma, pode-se afirmar que o percentual de encargos sociais
recomendado em convenção coletiva não foi respeitado.
Diante disso, a Torre Construções Ltda solicita a desclassificação da proposta de preços da empresa
CELESTE LIMP SOLUÇOES AMBIENTAIS, por não atender ao item 9.9.1. IX — DAS RAZÕES PARA A
DESCLASSIFICAÇÃO DA DM CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI
Preliminarmente esta impugnante informa que os valores da multiplicação da planilha orçamentária,
apresentada pela DM Construções, Transportes e Limpeza Eireli, estão incorretos. Veja-se: • Item 02: 199.680
x 1,11 = R$ 221.655,80 • Total para 12 meses: R$ 2.354.294,80 • Total para 36 meses: R$ 7.062,884,40
Portanto essas correções alteram o valor da proposta, o que deve ensejar na sua desclassificação. A empresa
também, não apresentou a composição de custo de pessoal do cabo de turma. Portanto, percebe-se que os 02
(dois) fiscais não foram considerados na formação do preço unitário, em desacordo com as exigências do
edital.
Considerou a quilometragem de hora produtiva e improdutiva do equipamento na composição do preço unitário
do item 02, já que usou o mesmo valor do compactador do item 01, conforme proposta de preço do licitante.
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Outro item que esta impugnante chama a atenção desta comissão, refere-se a planilha de composição de
discriminação de custo total para os itens 01 e 02 não foram apresentadas.
Diante disso, a Torre Construções Ltda requer a desclassificação da proposta de preços da empresa DM
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI, por não atender ao item 9.9.1. X — DAS RAZÕES
PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA ENGENHARIA LTDA. Preliminarmente, esta impugnante informa que a
licitante Engenharia Ltda. alterou a planilha de discriminação de custos com a inclusão do item Gestão dos
Serviços, em desacordo com o Termo de Referência, conforme proposta de preços da licitante, vejamos:
Ressalta-se ainda, que o valor referente a Gestão de Serviços informado na Planilha de Custo Total da
Engenharia Ltda., é incompatível com o valor discriminado na Composição de preços unitários, conforme
proposta de preço da licitante, vejamos:
Destaca-se que ao analisar a planilha acima percebe-se que o valor mensal de R$ 8.323,24 discriminado na
composição do item 01 é incompatível como valor anual de R$ 178.262,88 informado na planilha de custo total.
O salário do Agente Coletor (R$ L040,82), apresentado na planilha de custo da licitante está inferior ao salário
mínimo vigente em 2020, em desacordo com a MP 910/20, bem como com o inciso IV, artigo 7° da
Constituição Federal e com a convenção coletiva vigente. Outro ponto de grande relevância, refere-se ao
cálculo da insalubridade do Agente Coletor, o qual foi realizado sobre o salário-base e não no salário mínimo
vigente, em desacordo com o artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como da convenção
coletiva vigente. Ressalta-se, ainda, que o percentual de Encargos Sociais informado na composição (77,84%)
está abaixo do recomendado pela Convenção Coletiva (83,49%), em desacordo com a legislação e convenção
coletiva vigente, conforme proposta de preços da licitante, vejamos:
Diante do exposto, a Torre Construções Ltda requer a desclassificação da proposta de preços da empresa AS
ENGENHARIA LTDA, por não atender ao item 9.9.1
[...]

IV – DA APRECIAÇÃO DO RECURSO PELA EQUIPE TÉCNICA COMPETENTE:

Com a apresentação tempestiva do referido Recurso apresentado pela empresa em epígrafe, foi solicitado em
despacho de instrução processual, encartado nos autos do Processo Administrativo, Parecer Técnico, o qual a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Mata de São João, ora demandante dos
serviços, após conhecer o teor do mencionado Pedido de Recurso, manifestou-se sobre o questionado,
prestando o seguinte esclarecimento:

“À COMPEL
A empresa TORRE CONSTRUÇÕES LTDA. Apresenta em sua peça recursal as razões para a
manutenção da classificação da mesma e das razões para a desclassificação das demais empresas.
Em relação a manutenção da classificação, como já explanado por esta comissão de analise técnica e
julgamento e analisada pela própria Comissão Permanente de Licitação - COMPEL, foi apresentado a seguinte
conclusão no que cabe a empresa em questão:
TORRE CONSTRUÇÕES LIDA - Quanto à divergência do
somatório de percentual da planilha de custos, tal divergência não deve
ser considerada para que a empresa seja desclassificada considerando
se tratar de um erro formal podendo, caso necessário, ser ajusta do se a
empresa for considerada vencedora. Quanto ao fato da não
apresentação dos valores por extenso na planilha orçamentária, este
também não deve ser levado em consideração para que a empresa seja
desclassificada já que se trata de um equivoco que não altera o valor da
proposta. Quanto a ausência de total de BDI nas planilhas de
discriminação para cada item da planilha licitatória, cabe salientar que
tal ausência pode ser sanada caso a empresa seja considerada
vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto.
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Em relação aos apontamentos efetuados pela Torre para a desclassificação das demais empresas
informamos o que se segue:
Das razões para desclassificação da HJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, apresenta fatos
que corroboram a decisão da Comissão Permanente de Licitação – COMPEL:
HJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - O Cronograma
físico financeiro não é um documento que altere a formulação da
proposta, portanto não a invalida. Logo, a sua ausência não é
considerada motivo para a desclassificação da empresa podendo a
COMPEL, caso a empresa seja considerada vencedora, solicitar tal
documento. Quanto as observações acima transcritas emitida pela
Secretaria de Obras e Serviços Públicos quanto a divergência do
percentual de BDI, solicitado no anexo II, fls. 26/63 conforme a seguinte
transcrição “Obs. O percentual total do BDI do item 1.8 coincidir com o
percentual total da planilha do “DETALHAMENTO DE BDI”, cabe
registrar que tal equivoco pode ser sanado caso a empresa seja
considerada vencedora, já que não houve impacto no valor total
proposto. Idem para o item 02 fls. 05 da proposta de preços da empresa
que não foi apresentada percentuais na planilha de discriminação de
custos do item 02. Quanto a observação de ausência de comprovação
de custo com rastreamento da frota, a COMPEL entende que o valor
esta incluso no item de COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CAMINHÃO
COMPACTADOR E4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS, caso tal
inclusão não esteja neste item deverá a empresa, caso vencedora,
prestar as devidas informações a COMPEL. Quanto a ausência de
composição de custos com os fiscais, cabe salientar que tal ausência
impacta na análise dos documentos tendo em vista a essencialidade
destes profissionais os quais deveriam conter suas despesas incluídas
na formulação do preço e na composição de mão-de-obra ofertada.
Sendo assim, por este motivo, a empresa é considerada
desclassificada no certame.(grifo nosso)
Em relação às razões para a desclassificação da META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA, informamos o que se segue:
Os valores referente a salário, insalubridade e demais encargos trabalhistas é de inteira
responsabilidade da empresa conforme explícito em edital:
9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá
considerar todas as despesas e custos com os trabalhos a serem
executadas, tais como: mão-de-obra, salários, encargos sociais parafiscais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos, despesas diretas e
indiretas, taxas e contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A
PMSJ não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao
ressarcimento de despesas ou custos não considerados nos preços
ofertados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de tributos
ou encargos sociais e trabalhistas.
- Competirá à EMPRESA a admissão de coletores, motoristas,
ajudantes e outros funcionários necessários ao desempenho dos
serviços contratados, correndo por conta desta todos os encargos
necessários e demais exigências, das leis trabalhistas, previdenciárias,
fiscais e outras de qualquer natureza.
Importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de preços é necessária
para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas apresentadas
em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos
integrantes da planilha de custos são variáveis, e dependem da
característica e estrutura de custos de cada organização. Outros são
decorrentes de lei ou acordos coletivos, sendo responsabilidade
da licitante informá-los corretamente. Caso a planilha apresentada
pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e ainda assim,
for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 –
Plenário.
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Em relação à aplicação do BDI, esta comissão averiguou o valor do mesmo na planilha de discriminação dos
custos da empresa conforme exemplificado abaixo:
PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO
ITEM

DESCRIÇÃO

PERCENTUAL

1.1

PESSOAL

58,72%

1.2

MAQUINÁRIO

28,91%

1.3

MANUTENÇÃO

7,83%

1.4

FERRAMENTAS

1,04%

1.5

INSUMOS

1,57%

1.6

COMBUSTIVEL

10,57%

1.7

FARDAMENTO

0,71%

TOTAL BDI

22,68%

1.8

TOTAL

VALOR ANUAL
R$
1.079.667,00
R$
531.585,72
R$
143.999,64
R$
19.043,64
R$
28.887,20
R$
194.400,00
R$
13.080,00
R$ 417.028,56
R$ 1.838.703,20

Ademais, a empresa META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA, em sua contra-razão
apresenta o seguinte fato:
Conforme se verifica, as falhas em comento não reflete a
realidade pois o BDI foi aplicado nos valores unitários das composições,
caso multiplique-se o valor pelo BDI este logicamente estará incluso de
forma duplicada ou seja a interpretação da Torre não faz sentido
Cabe aqui salientar que a comissão utilizou-se do entendimento do Tribunal de Contas da União, para
todas as propostas de preço, pois compreende possível permitir que a empresa ofertante da melhor proposta
possa corrigir a planilha apresentada durante o certame. No entanto, essa possibilidade não pode resultar em
aumento do valor total já registrado que serviu de parâmetro comparativo entre os participantes.
“Acórdão 1.811/2014 – Plenário) Erro no preenchimento da planilha
de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para
a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada
sem a necessidade de majoração do preço ofertado”
Recentemente, ao analisar hipótese semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de
diligências para o saneamento de eventuais falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante
majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos
e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das
respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar
diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde
que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 –
Plenário).
É importante sinalizar que a lei de licitações, ao prever a possibilidade de realização de diligências
(art. 43, §3º), expressamente vedou a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originalmente da proposta. Nesse sentido:
Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de
informações que possam ser supridas por meio de diligência,
facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, desde que não resulte
inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os
participantes. (Acórdão 2873/2014 – Plenário)
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Em relação às razões para a desclassificação da M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, informamos o que se segue:
Os valores referente a salário, insalubridade e demais encargos trabalhistas é de inteira
responsabilidade da empresa conforme explícito em edital:
9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá
considerar todas as despesas e custos com os trabalhos a serem
executadas, tais como: mão-de-obra, salários, encargos sociais parafiscais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos, despesas diretas e
indiretas, taxas e contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A
PMSJ não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao
ressarcimento de despesas ou custos não considerados nos preços
ofertados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de tributos
ou encargos sociais e trabalhistas.
- Competirá à EMPRESA a admissão de coletores, motoristas,
ajudantes e outros funcionários necessários ao desempenho dos
serviços contratados, correndo por conta desta todos os encargos
necessários e demais exigências, das leis trabalhistas, previdenciárias,
fiscais e outras de qualquer natureza.
Importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de preços é necessária
para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas apresentadas
em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos
integrantes da planilha de custos são variáveis, e dependem da
característica e estrutura de custos de cada organização. Outros são
decorrentes de lei ou acordos coletivos, sendo responsabilidade
da licitante informá-los corretamente. Caso a planilha apresentada
pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e ainda assim,
for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 –
Plenário.
No tocante cabe a esta Comissão informar que, conforme apresentado pela Torre Construções, o
campo da composição de preço unitário referente a “ Total do Montante A+B+C” esta com o somatório
incorreto no valor de R$ 1.400.950,88.
Isso acontece pois a empresa ao somar os montantes apresenta um equívoco ao somar o “Total
Montante “C” Mensal”, em vez de efetuar o somatório da coluna do “ Total Montante “C” Anual”. Tal equívoco,
se corrigido, majorará o preço unitário conforme exemplificado pela Torre Engenharia e Ratificado por esta
comissão:

4.0
5.0
6.0

TOTAL MONTANTE "C" MENSAL
438.500,00
TOTAL MONTANTE "C" ANUAL
5.262.000,00
TOTAL DO MONTANTE "A" + "B" + "C"
6.224.450,88
B.D.I
%
26,20
1.630.806,13
TOTAL DO MONTANTE A + B + C + B.D.I
7.855.257,00
Custo Total
11800
665,70
(Tabela apresentada pela empresa M. Pinheiro através de CD, sendo retificado a fórmula ora citada)

Ademais, em relação aos outros itens apontados, a COMPEL já manifestou tal entendimento conforme
exposto:
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP - Não
foi identificado o equívoco quanto ao registro em Ata no sentido de
alteração no modulo 1. Quanto à ausência de planilha de discriminação
para cada item da planilha licitatória, cabe salientar que tal ausência
pode ser sanada caso a empresa seja considerada vencedora, já que
não houve impacto no valor total proposto. Quanto à observações acima
transcritas emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos quanto
a divergência do percentual de BDI, solicitado no anexo II, fls. 26/63
conforme a seguinte transcrição "Obs. O percentual total do BDI do Item
1.8 coincidir com o percentual total da planilha do "DETALHAMENTO
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DE BDI”, cabe registrar que tal equivoco pode ser sanado caso a
empresa seja considerada vencedora, já que não houve impacto no
valor total proposto.
Em relação às razões para a desclassificação da CELESTE LIMP SOLUÇÕES AMBIENTAIS,
informamos o que se segue:
Em observância a multiplicação dos valores da planilha orçamentária é valida a informação indicada
pela Torre Construções.
A multiplicação dos itens 01 e 02 apresentam equívoco, sendo o valor apresentado pela empresa de:
Item 01 = R$ 1.937.744,03
Item 02 = R$ 218.964,30
Total 12 meses = R$ 2.156.708,33
Total 36 meses = R$ 6.470.124,98
Sendo que a multiplicação correta seria os seguintes valores:
Item 01= R$ 1.937.780,00
Item 02 =R$ 219.648,00
Total 12 meses =R$ 2.157.428,00
Total 36 meses =R$ 6.472.284,00
Destarte o novo valor apresenta majoração no Total da proposta de preço.
Ademais, os outros quesitos identificados já foram analisados pela COMPEL:
CELESTE LIMP SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI ME Não apresenta o CD-R solicitado no item 9.3.1.1 do edital, não devendo
este ser levado em considerado para que a empresa seja
desclassificada já que se trata de um equivoco que não altera o valor da
proposta. Quanto ao fato da não apresentação dos valores por extenso
na planilha orçamentária, este também não deve ser levado em
consideração para que a empresa seja desclassificada já que se trata
de um equivoco que não altera o valor da proposta. Foi visto que não
consta comprovação de custo com rastreamento da frota, a COMPEL
entende que o valor está incluso no item de COMPOSIÇÃO AUXILIAR CAMINHÃO COMPACTADOR - MANUTENÇÃO, caso tal inclusão não
esteja neste item devera a empresa, caso vencedora, prestar as devidas
informações a COMPEL. Quanto a ausência de planilha de
discriminação para cada item da planilha licitatória, cabe salientar que
tal ausência pode ser sanada caso a empresa seja considerada
vencedora, que não houve impacto no valor total proposto. O
Cronograma físico financeiro não é um documento que altere a
formulação da proposta, portanto não a invalida. Logo, a sua ausência
não é considerada motivo para a desclassificação da empresa podendo
a COMPEL, caso a empresa seja considerada vencedora, solicitar tal
documento.
Contudo, os valores referente a salário, insalubridade e demais encargos trabalhistas é de inteira
responsabilidade da empresa conforme explícito em edital:
9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá
considerar todas as despesas e custos com os trabalhos a serem
executadas, tais como: mão-de-obra, salários, encargos sociais parafiscais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos, despesas diretas e
indiretas, taxas e contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A
PMSJ não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao
ressarcimento de despesas ou custos não considerados nos preços
ofertados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de tributos
ou encargos sociais e trabalhistas.
- Competirá à EMPRESA a admissão de coletores, motoristas,
ajudantes e outros funcionários necessários ao desempenho dos
serviços contratados, correndo por conta desta todos os encargos
necessários e demais exigências, das leis trabalhistas, previdenciárias,
fiscais e outras de qualquer natureza.
Importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da União entende que a planilha de preços é necessária
para análise, pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados nas propostas apresentadas
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em um certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos:
“[...] 52. Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos
integrantes da planilha de custos são variáveis, e dependem da
característica e estrutura de custos de cada organização. Outros são
decorrentes de lei ou acordos coletivos, sendo responsabilidade
da licitante informá-los corretamente. Caso a planilha apresentada
pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e ainda assim,
for considerada exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao
licitante suportar o ônus do seu erro.” Acórdão TCU nº 963/2004 –
Plenário.
Em relação às razões para a desclassificação da DM CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA
EIRELI, informamos o que se segue:
Os apontamentos descritos pela impugnante corroboram a decisão da Comissão Permanente de Licitação –
COMPEL de desclassificar a empresa ora citada:
D.M CONSTRUÇÕES , TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI Quanto a divergência do somatório da planilha de custos, tal divergência
não deve ser considerada para que a empresa seja desclassificada
considerando se tratar de um erro formal. Quanto a ausência de planilha
de discriminação para cada item da planilha licitatória, cabe salientar
que tal ausência poderia ser sanada se a empresa fosse considerada
vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto. Quanto a
ausência de composição de custos com os fiscais, cabe salientar que tal
ausência impacta na analise dos documentos tendo em vista a
essencialidade destes profissionais os quais deveriam conter suas
despesas incluídas na formulação do preço e na composição de mãode-obra ofertada. Sendo assim, por este motive, a empresa é
considerada desclassificada no certame.
Em observância a multiplicação dos valores da planilha orçamentária não é valida a informação
indicada pela Torre Construções.
Em relação às razões para a desclassificação da AS ENGENHARIA LTDA, informamos o que se
segue:
Em relação a inclusão do item Gestão dos Serviços, não apresenta majoração no valor, tendo em
vista que a empresa inclui o item para demonstrar um custo que levou em consideração em sua memória de
calculo.
Outro ponto é o quanto apontado pela impugnante em relação a incompatibilidade da composição do
valor de Gestão de Serviços esta comissão averiguou pelas planilhas de memória de calculo que no item de
Gestão dos serviços estão embutidos:
CUSTOS DE GESTÃO DE SERVIÇOS (item 01e 02) + TOTAL OUTROS CUSTOS (item 01)
O que totaliza o valor ora descrito na planilha de custo total.
Ademais conforme já pronunciado os valores referente a salário, insalubridade e demais encargos
trabalhistas é de inteira responsabilidade da empresa conforme explícito em edital:
9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá
considerar todas as despesas e custos com os trabalhos a serem
executadas, tais como: mão-de-obra, salários, encargos sociais parafiscais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos, despesas diretas e
indiretas, taxas e contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A
PMSJ não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao
ressarcimento de despesas ou custos não considerados nos preços
ofertados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de tributos
ou encargos sociais e trabalhistas.
- Competirá à EMPRESA a admissão de coletores, motoristas,
ajudantes e outros funcionários necessários ao desempenho dos
serviços contratados, correndo por conta desta todos os encargos
necessários e demais exigências, das leis trabalhistas, previdenciárias,
fiscais e outras de qualquer natureza.
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V – DAS CONTRARRAZÕES:
REF.: Contrarrazão interposta pela empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Aos 14 de fevereiro de 2020 foi protocolado junto ao Setor de Protocolo do município de Mata de São João/BA,
CONTRARRAZÃO tempestivamente, através do Processo Administrativo nº. 3.084/2020, pela empresa
preambularmente identificada, na seguinte forma:
[...]
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n. 06.096.502/0001-44 com sede na Travessa Bahia, s/n, Rua Democrata, lote 24, quadra 41, Jardim Petrolar,
CEP: 48.031- 080, devidamente representada por quem de direito o Senhor ALLISSON MATEUS SANTOS
PINHEIRO, Brasileiro, Empresário, inscrito no RG no: 97.27599-99 e no CPF sob o no 011.966.375-98, vem
respeitosamente perante esta r. Comissão, nos termos do art. 40, inciso XVIII, da lei 10.520/2002, apresentar,
tempestivamente, CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, Interposto pelas empresas CTA
EMPREENDIMENTOS EIRELI e TORRE CONSTRUÇÕES LTDA, pelos fatos e mediante as razões de direito
expostas a seguir, requerendo a manutenção integral da decisão desta Comissão, bem como o seguimento
das inclusas razões, a fim de que o certame tenha continuidade com adjudicação e habilitação da licitante
vencedora. Nestes termos, Pede e espera deferimento.
DA MANIFESTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES Após a abertura dos envelopes com as propostas, a sessão foi
suspensa para análise das propostas, julgadas as propostas de preços, ficou decidido que a empresa M.
PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, atendeu aos itens: 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.1.3, 9.3.4, 9.3.5,
9.4.1.1 e 9.4.1.2. No tocante ao item 9.4.1.3 e anexo II do edital, folha 26/63, a empresa divergiu conforme o
solicitado no edital, sendo que esta brilhante Comissão, entendeu que tal erro não compromete o valor total da
proposta, podendo o erro ser sanado, caso a empresa seja considerada vencedora do certame. As empresas
CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI e TORRE CONSTRUÇÕES LTDA, não conformadas com a decisão da R.
Comissão, resolveram recorrer, apontando, inconsistentes alegações, usando os mesmos argumentos, apenas
modificando a redação, em que a proposta da M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é
inexequível. Pelo qual refutamos veemente. PRELIMINARMENTE, sem muitas delongas, cabe aqui dizer, que
não merece prosperar o inconformismo das recorrentes. É defeso a qualquer empresa, não só as Recorrentes,
discordar do posicionamento da administração, conforme define a própria lei que institui e regulamenta as
licitações públicas. Contudo a ilegalidade apontada nos Recursos é injustificado, e tenta agora inutilmente
tumultuar um processo licitatório legítimo e legal utilizando-se deste remédio constitucional, o que no momento
e na situação atual não se justifica. Não há, e nem houve, portanto, ausência de legalidade de agir e muito
menos impossibilidade dos concorrentes apresentarem melhor proposta. Pois bem a empresa M. PINHEIRO
CONSTRUÇÕES E 5 RVIÇOS LTDA acompanhada da convicção de que os regramentos eÁ ta I idos foram
corretamente aplicados, quanto da analise de sua proposta.
Portanto, acertadamente foi a decisão da R. Comissão em classificar, a empresa M. PINHEIRO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, nos termos do art. 30, da Lei 8.666/93, assim estabelecido: Art. 3° A
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade da impessoalidade da moralidade da igualdade da publicidade da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são
correlatos(gn).
Neste compasso a licitante 14. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, está certa de que sua
proposta ofertada atende, de forma cristalina, as condições do edital. Desta sorte em observância aos
princípios da vinculação do instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da isonomia, a R. Comissão
acertadamente classificou a proposta da M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Marçal Justen
Filho in Comentário a Lei de Licitações e Contratos Administrativos Dialética 8a ed p 75 com limpidez peculiar
assim pontifica: "A apresentação de documentos, o preenchimento de formulários, a elaboração das propostas
não se constituem em condutas ritualisticas. Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em conduzirse do modo mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio de verificar se o licitante cumpre os
requisitos de idoneidade e se sua proposta é satisfatória e vantajosa." Os ora recorrentes, esquecem o
interesse público do processo licitatório e passa a conferir os pontos e vírgulas como se isso fosse o mais
importante a fazer. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor
consequências de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da
Lei ou do edital devem ser interpretadas como instrumentais.(TC 004809/1999-8 Decisão 695-99 DOU 8/11/99
p50 e BLC n 4 2000 p 203). Na mesma esteira dispõe a IN SLTI/MPOG n 02/2008 em seus art. 29-A... I
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t6INHEIRCI - nN EMPREENDIMENTOS Art. 29-A
A análise da exequibilidade de preços nos serviços continuados com dedicação exclusiva da • mão de obra do
prestador deverá ser realizada com o auxilio da planilha de custos e formação de preços, a ser preenchida pelo
licitante em relação à sua proposta final de preço.(Incluído pela IN 3 de 15/10/2009)(...)
§20 ERROS NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA NÃO SÃO MOTIVO SUFICIENTE PARA A
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, QUANDO A PLANILHA PUDER SER AJUSTADA SEM A
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO PREÇO OFERTADO, ,E DESDE QUE SE COMPROVE QUE ESTE É
SUFICIENTE PARA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO.(Incluído pela IN 3 de
15/10/2Ó09).
Em que pese a força da argumentação suso expendida no sentido de que a proposta da ri. PINHEIRO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi elaborada em obediência ao edital, convém ressaltar que não se tem
intenção de ficar-se tergiversando com teses e argumentações hipotéticas.
Deveras o real intento da M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é demonstrar que sua proposta
está regiamente correta, nos termo do edital. Assim sendo seja pelo prisma do formalismo seja pelo principio
da vinculação, ou pela perspectiva do critério dominante, constata-se ser que a proposta da M. PINHEIRO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está intrinsicamente arreigada ao edital. Diante da aplicabilidade do
principio dá vinculação ao edital, a empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
acertadamente elaborou sua proposta levando em consideração as exigências editalícia.
Corroborando com esse principio trazendo a baila o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina em que já afirmou que os critérios de aferição da vinculação ao instrumento convocatório
devem ser objetivos. Vejamos: "O principio da vinculação ao edital presente no procedimento licitatório obriga
os licitantes, como também a administração, ao julgamento das propostas pautadas exclusiv'amente nos
critérios objetivos definidos no edital, com a devida observância ao tratamento isonômico entre os licitantes"
(T3SC - ACMS n. , de Blumenau, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, julgada em 24/04/2007). O célebre autor,
Marçal 3usten Filho, assim posicionou-se acerca do tema:
Assim, a Administração tem liberdade para escolher as condições sobre o contrato futuro. Porém, deverá
valerse dessa liberdade com antecedência indicando exaustivamente suas escolhas. Tais escolhas serão
consignadas no ato convocatório da licitação , que passará a reger a conduta futura do administrador. Além da
lei, o instrumento convocatório da licitação determina as condições a serem observadas pelos envolvidos na
licitação . A vinculação ao instrumento convocatório complementa a vinculação à lei. (JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2002). Não resta dúvida
que o principib de vinculação ao instrumento convocatório é um dos mais importantes norteadores das
licitações públicas e este entendimento é pacifico em todas as esferas, conforme podemos perceber:
Trouxemos o posicionamento da Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Agora de forma a consubstanciar com a melhor
doutrina, colacionamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
Ementa RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO DO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. - O Principio 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. Processo: REsp 354977 SC
2001/0128406-6 1. Relator(a): Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS / Julgamento: 17/11/2003 Órgão
Julgador: Ti - PRIMEIRA TURMA / Publicação: D3 09.12.2003 p. 213. Desta sorte resta robusta e comprovada
decisão da R. Comissão ao classificar a proposta da M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e
após analisar a aceitabilidade da proposta e da documentação, declarando vencedora do certame.
VI – DA APRECIAÇÃO DA CONTRARRAZÃO PELA EQUIPE TÉCNICA COMPETENTE:

Com a apresentação tempestiva da referida Contrarrazão apresentada pela empresa em epígrafe, foi
solicitado em despacho de instrução processual, encartado nos autos do Processo Administrativo, Parecer
Técnico, o qual a Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Mata de São João, ora
demandante dos serviços, após conhecer o teor do mencionado Pedido de Recurso, manifestou-se sobre o
questionado, prestando o seguinte esclarecimento:
“A empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. apresenta em sua
peça de contrarrazões os motivos para a manutenção da classificação da mesma”.
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Informamos que o processo foi analisado para resposta dos recursos apresentados
pelas demais empresas”

VII – DAS CONTRARRAZÕES:
REF.: Contrarrazão interposta pela empresa META AMBIENTAL SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
Aos 18 de fevereiro de 2020 foi protocolado junto ao Setor de Protocolo do município de Mata de São João/BA,
CONTRARRAZÃO tempestivamente, através do Processo Administrativo nº. 3.272/2020, pela empresa
preambularmente identificada, na seguinte forma:
[...]
A empresa Torre Empreendimento, tenta induzir a Comissão a erro ao afirmar que o prazo dos Recursos
começam a contar com a data do dia 04 de fevereiro, não obstante, por praticar preços elevados "por ser uma
empresa Normal" de elevada faixa de Tributos "muitos Contratos" pelo Brasil afora, no desespero de se lograr
vencedora cria situações contra os concorrentes reescrevendo as próprias Leis Trabalhistas.
A planilha de custos funciona como parâmetro para que a Administração efetue uma contratação segura e
exequível. Também é necessária para se evitar problemas durante a execução dos contratos e facilitar a
análise da Administração Pública quando da ocorrência das alterações contratuais, a exemplo do que ocorre
no reequilibrio econômico financeiro do contrato. Todavia, é pacifica na jurisprudência do Tribunal de Contas da
União[1.1 que a planilha de custos e formação de preços possui caráter acessório, subsidiário, numa licitação
em que o critério de avaliação das propostas é o de menor valor global. Por sua vez, preconiza o § 39 do artigo
43 da Lei n° 8.666/93, que é possível que a comissão de licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, promova diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada,
contudo, a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. O
Tribunal de Contas da União, ao interpretar o dispositivo em comento, entende que pode haver a correção da
planilha de custos desde que referida correção preserve o valor global da proposta. Vejamos: Trata-se de
analisar se, no âmbito da Concorrência 07/2019, ora em comento, por ter detectado falhas em sua proposta de
preços, destoou dos princípios que regem as contratações públicas. Para tal, deve-se verificar se a natureza
dos erros de preenchimento na planilha de preços da representante enquadram-se como meros erros
materiais, como alega, ou se travestem em erros impeditivos de oportunizar-se sua correção. O erro material é
tido como o erro de fácil constatação, cuja detecção dispensa análise aprofundada, havendo flagrante
desacordo entre a vontade da parte e aquilo o que foi manifestado no documento. Exige a correção da
proposta, uma vez que retrata a inexatidão material, ou seja, reflete uma situação ou algo que obviamente não
ocorreu. Conforme se verifica, as falhas em comento não reflete a realidade pois o BOI foi aplicado nos valores
unitários das composições, Icaso multiplique-se o valor pelo BOI este logicamente estará incluso de forma
duplicada ou seja a interpretação da empresa Torre não faz sentido. Em princípio, são erros facilmente
perceptíveis de preenchimento da planilha, sendo que a correção deles não caracterizaria alteração do teor da
proposta. Ressalta-se que o erro apontado na proposta da representante dizem respeito ao Lucro da empresa
não refletindo na contratada em pagar os devidos encargos trabalhistas, que advém da norma legal (art. 71 da
Lei 8.666/93), pouco importando para tanto o indicado na planilha de custos anexa aos editais de licitação.
Quanto ao erro que é afirmado pela empresa Torre, a representante comprometeu-se a assumir os custos,
reduzindo o percentual da margem de lucro conforme já ventilado e analisado pela comissão ao referir-se ao
item 9.3.2 e 9.4.1.11 portanto, verifica-se que o recurso da empresa Torre é inócuo pois já foi assegurado pela
Comissão que a Empresa deve assumir a responsabilidade e não questionar o lucro da empresa, pois esta
assegurado todos os encargos sociais e para fiscais , mão de obras, salários e etc não alterando valores como
afirma a empresa recorrente. Pelo que se verifica, a correção dos erros não macularia a essência da proposta,
não se vislumbrando prejuízos ao atendimento do interesse público. Não se figura válido dizer que esse tipo de
correção prejudicaria o êxito do processo licitatório ou retardamento desmedido do início da prestação dos
serviços, pelo contrário, um processo em que há valores bem diferentes entre a empresa com o menor valor e
a penúltima que oferta quase 1 milhão de Reais a mais é de preocupar a Administração do município. Nesse
sentido, versa o art. 43, § 32, da Lei 8.666/93: É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
Quanto ao saneamento da proposta, o edital da Concorrência 07/2019 não é omisso, prevendo no item 14.2
(peça 3, p. 46) que: A CPI e a Subcomissão Técnica, conforme o caso, poderão relevar aspectos puramente
formais nos documentos de habilitação e nas propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não
comprometam a lisura e o caráter competitivo da concorrência. Sobre o assunto, o Voto do Acórdão
4.621/2009-2C é esclarecedor, inclusive, contendo exemplo aplicável à situação analisada, em que houve erro
de preenchimento de planilha, cuia correção não acarretou aumento da proposta, uma vez que coberta por
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diminuição na margem de lucro da empresa. "Releva ainda saber o procedimento a ser adotado quando a
Administração constata que há evidente equívoco em um ou mais dos itens indicados pelas licitantes. "Não
penso que o procedimento seja simplesmente desclassificar o licitante. Penso sim que deva ser avaliado o
impacto financeiro da ocorrência e verificar se a proposta, mesmo com a falha, continuaria a preencher os
requisitos da legislação que rege as licitações públicas - preços exequíveis e compatíveis com os de mercado.
Exemplifico. Digamos que no quesito férias legais, em evidente desacerto com as normas trabalhistas, uma
licitante aponha o porcentual de zero por cento. Entretanto, avaliando-se a margem de lucro da empresa,
verifica-se que poderia haver uma diminuição dessa margem para cobrir os custos de férias e ainda garantir-se
a exequibilidade da proposta. "Em tendo apresentado essa licitante o menor preço, parece-me que ofenderia
os princípios da razoabilidade e da economicidade desclassificar a proposta mais vantajosa e exequível por um
erro que, além de poder ser caracterizado como formal, também não prejudicou a análise do preço global de
acordo com as normas pertinentes. "Afirmo que a falha pode ser considerada um erro formal porque a sua
ocorrência não teria trazido nenhuma consequência prática sobre o andamento da licitação. Primeiro, porque
não se pode falar em qualquer beneficio para a licitante, pois o que interessa tanto para ela quanto para a
Administração é o preço global contratado. Nesse sentido, bastaria observar que a licitante poderia ter
preenchido corretamente a discriminação do BDI e de forma correspondente ter ajustado o lucro proposto de
forma a se obter o mesmo valor global da proposta. Segundo, porque o caráter instrumental da planilha de
custos não foi prejudicado, pois a Administração pôde dela se utilizar para avaliar o preço proposto sob os
vários aspectos legais. "Em suma, penso que seria um formalismo exacerbado desclassificar uma empresa em
tal situação, além de caracterizar a prática de ato antieconômico. Rememoro ainda que a obrigação da
contratada em pagar os devidos encargos trabalhistas advém da norma legal (art. 71 da Lei 8.666/93), pouco
importando para tanto o indicado na planilha de custos anexa aos editais de licitação. "41. No mesmo sentido,
o Acórdão 2.371/2009-P determinou a certa entidade que se abstivesse de considerar erros ou omissões no
preenchimento da planilha de custos e formação de preços como critério de desclassificação de licitantes, por
contrariar o artigo 39 da Lei 8.666/93 e a jurisprudência deste Tribunal Acórdãos 2.104/2004, 1.791/2006 e
1.179/2008, todos Plenário, e Acórdão 4.621/2009, da 22 Câmara. No Relatório que acompanha a Decisão
577/2001-P, delineia-se a hipótese fática ora apresentada, em que, constatado o erro, a licitante propõe-se a
corrigi-lo, arcando com os custos necessários para manter sua proposta global: "Evidentemente espera-se não
haver diferenças entre a informação posta na planilha e aquela exigida pela lei ou pelo acordo. Mas, e se
houver? Só há duas alternativas, cuja validade cabe discutir: "V) acata-se a proposta, mas o proponente tem
que suportar o ônus do seu erro (que resulta em uma oferta menos competitiva, se o valor informado for maior
que o exigido, ou em uma redução da margem de lucro inicialmente esperada, na situação inversa); ou "V)
desclassifica-se a proposta sumariamente, o que não deixa de ser uma medida drástica, se considerarmos que
a licitação não é um fim em si mesma, mas meio para a Administração selecionar a oferta que lhe for mais
vantajosa, dentro dos limites de atuação estabelecidos pelo legislador. "43. Aponta-se, também, julgado
convergente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: "DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TOMADA
DE PREÇOS. ERRO MATERIAL NA PROPOSTA. IRRELEVÂNCIA. O ERRO MATERIAL CONSTANTE DA
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, FACILMENTE CONSTATÁVEL, NÃO É ÓBICE À
CLASSIFICAÇÃO DA MESMA. (TJDFT S043398 DF, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento:
18/11/1999, 3g Turma Cível, Data de Publicação: DJU 09/02/2000 Pág. : 17) Assim, embora esteja previsto no
art. 48, I, da Lei 8.666/1993, que as propostas que não atendam as especificações contidas no ato
convocatório da licitação devem ser desclassificadas, fato é que o rigorismo excessivo na apreciação das
propostas vem sendo mitigado, com fulcro em outros princípios, tais quais os da proporcionalidade, da
razoabilidade e da supremacia do interesse público. Assim sendo, a empresa Meta ambiental requer que
permaneça a sua proposta classificada e desde de já deixa a disposição da comissão uma nova planilha
conforme entendimento e interpretação da empresa Torre em que a mesma possa verificar o BDI sem aplica-lo
em duplicidade face que o mesmo foi aplicado nos valores unitários das composições. Outrossim, na remota
hipótese de V.S.a acatar a decisão ora recorrida, o que se admite apenas "ad argumentandum", requer se
digne remeter as razões a Ilustríssima Autoridade hierarquicamente superior, qual seja, a fim de que, no prazo
da lei, profira a decisão devidamente fundamentada.

VIII – DA APRECIAÇÃO DA CONTRARRAZÃO PELA EQUIPE TÉCNICA COMPETENTE:

Com a apresentação tempestiva da referida Contrarrazão apresentada pela empresa em epígrafe, foi
solicitado em despacho de instrução processual, encartado nos autos do Processo Administrativo, Parecer
Técnico, o qual a Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Mata de São João, ora
demandante dos serviços, após conhecer o teor do mencionado Pedido de Recurso, manifestou-se sobre o
questionado, prestando o seguinte esclarecimento:
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“À COMPEL A empresa META AMBIENTAL SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA LTDA.' Apresenta em sua peça de contra-razões
os motivos para a manutenção da classificação da mesma. Em
relação aos valores referente a salário, insalubridade e demais
encargos trabalhistas é de inteira responsabilidade da empresa
conforme explicito em edital: 9.3.2. Na formulação da proposta de
preços, a licitante deverá considerar todas as despesas e custos
com os trabalhos a serem executadas, tais como: mão-de-obra,
salários, encargos sociais parafiscais, trabalhistas, seguros,
transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e
contribuições relacionadas com o seu cumprimento. A PMSJ não
admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de
despesas ou custos não considerados nos preços ofertados,
ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de tributos ou
encargos sociais e trabalhistas. - Competirá à EMPRESA a
admissão de coletores, motoristas, ajudantes e outros funcionários
necessários ao desempenho dos serviços contratados, correndo por
conta desta todos os encargos necessários e demais exigências,
das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer
natureza. Importa mencionar, ainda, que o Tribunal de Contas da
União entende que a planilha de preços é necessária para análise,
pelo Administrador Público, da exequibilidade dos valores cotados
nas propostas apresentadas em um certame licitatório, de forma a
avaliar se o valor global ofertado será suficiente para a cobertura de
todos os custos da execução contratual, senão vejamos: "[..1 52.
Inicialmente, cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes
da planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e
estrutura de custos de cada organização. Outros são decorrentes de
lei ou acordos coletivos, sendo responsabilidade da licitante informálos corretamente. Caso a planilha apresentada pelo licitante esteja
dissonante do previsto em lei, e ainda assim, for considerada
exeqüível e aceita pela Administração, caberá ao licitante suportar o
ônus do seu erro." Acórdão TCU n°963/2004 - Plenário.
Em relação à aplicação do BDI, esta comissão averiguou o valor do
mesmo na planilha de discriminação dos custos da empresa
conforme exemplificado abaixo:
PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO
ITEM

DESCRIÇÃO

1.1

PESSOAL

58,72%

R$

1.079.667,00

1.2

MAQUINÁRIO

28,91%

R$

531.585,72

1.3

MANUTENÇÃO

7,83%

R$

143.999,64

1.4

FERRAMENTAS

1,04%

R$

19.043,64

1.5

INSUMOS

1,57%

R$

28.887,20

1.6

COMBUSTIVEL

10,57%

R$

194.400,00

1.7

FARDAMENTO

0,71%

R$

13.080,00

TOTAL BDI

22,68%

1.8

PERCENTUAL

TOTAL

VALOR ANUAL

R$ 417.028,56
R$ 1.838.703,20

Ademais, a empresa META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA LTDA, em sua contra-razão apresenta o seguinte fato:
Conforme se verifica, as falhas em comento não reflete a realidade
pois o BDI foi aplicado nos valores unitários das composições, caso
multiplique-se o valor pelo BDI este logicamente estará incluso de
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forma duplicada ou seja a interpretação da Torre não faz sentido
Cabe aqui salientar que a comissão utilizou-se do entendimento do
Tribunal de Contas da União, para todas as propostas de preço, pois
compreende possível permitir que a empresa ofertante da melhor
proposta possa corrigir a planilha apresentada durante o certame.
No entanto, essa possibilidade não pode resultar em aumento do
valor total já registrado que, serviu de parâmetro comparativo entre
os participantes. "Acórdão 1.811/2014 - Plenário) Erro no
preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não
constitui motivo suficiente para a desciczssificação da proposta,
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado" Recentemente, ao analisar hipótese
semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção
de diligências para o saneamento de eventuais falhas na proposta e
reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente
proposto: "A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas
de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação
antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração
contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida
correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global
proposto. (Acórdão 2.546/2015 — Plenário). É importante sinalizar
que a lei de licitações, ao prever a possibilidade de realização de
diligências (art. 43, §3°), expressamente vedou a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originalmente da
proposta. Nesse sentido: Não cabe a inabilitação de licitante em
razão de ausência de informações que possam ser supridas por
meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93,
desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à
isonomia entre os participantes. (Acórdão 2873/2014 — Plenário) “

IX - DA FUNDAMENTAÇÃO AO RECURSO
Trata-se de análise de Recurso Administrativo interposto pela empresa devidamente qualificada acima
Inicialmente cabe aqui esclarecer que todo o procedimento licitatório foi conduzido com lisura e em obediência
aos preceitos legais, observando de forma precípua os Princípios Constitucionais da Legalidade, da
Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade e da Probidade Administrativa, vez que o
respeito às vertentes constitucionais elencadas nos Princípios relacionados, condiciona esta Administração a
ater-se às determinações constantes na letra da lei.
Após conhecer as razões expostas na peça recursal apresentada, a Presidente da Comissão de Licitações
com respaldo no Parecer Técnico, acima transcrito, emitido pelo Engº Fernando Cesar Alves de Almeida,
Membro da Comissão de Analise Técnica e Julgamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEOSP,
conforme despacho processual encartado ao Processo Administrativo Nº 2.758/2020, apensado ao Processo
Administrativo Nº 21.503/2019, o qual ratifica e mantém os posicionamentos realizados no momento da
Analise Técnica e Julgamento, retificando apenas o Parecer dado em referência à empresa M. PINHEIRO
vejamos:

“No tocante cabe a esta Comissão informar que, conforme
apresentado pela Torre Construções, o campo da composição de
preço unitário referente a “ Total do Montante A+B+C” esta com o
somatório incorreto no valor de R$ 1.400.950,88.
Isso acontece pois a empresa ao somar os montantes
apresenta um equívoco ao somar o “Total Montante “C” Mensal”, em
vez de efetuar o somatório da coluna do “ Total Montante “C” Anual”.
Tal equívoco, se corrigido, majorará o preço unitário conforme
exemplificado pela Torre Engenharia e Ratificado por esta comissão:
TOTAL MONTANTE "C" MENSAL
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4.0
5.0
6.0

TOTAL MONTANTE "C" ANUAL
5.262.000,00
TOTAL DO MONTANTE "A" + "B" + "C"
6.224.450,88
B.D.I
%
26,20 1.630.806,13
TOTAL DO MONTANTE A + B + C + B.D.I
7.855.257,00
Custo Total
11800
665,70
(Tabela apresentada pela empresa M. Pinheiro através de CD,
sendo retificado a fórmula ora citada)

Nesse sentido a Presidente da Comissão de Licitações informa que que recentemente, ao analisar hipótese
semelhante, o TCU indicou ser dever da Administração a promoção de diligências para o saneamento de
eventuais falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de
custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação
antecipada
das
respectivas
propostas,
devendo
a
Administração contratante realizar diligências junto às licitantes
para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado
o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
“Acórdão 1.811/2014 – Plenário) Erro no preenchimento da planilha
de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para
a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada
sem a necessidade de majoração do preço ofertado”
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos
e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das
respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar
diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas,
desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão
2.546/2015 – Plenário).‘
Logo, não seria isonômico o aceite de nova Proposta de Preços com falhas que altere o valor inicial proposto,
conforme exemplificado acima.
Sendo assim, tendo em vista o Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteia a
conduta dos licitantes e dos agentes públicos, a qual tem que ser lícita, compatível com a moral, a ética, os
bons costumes e as regras da boa administração;
Considerando que a Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura de Mata de São João reconhece que
o julgamento dado anteriormente referente classificação da empresa M. PINHEIRO , foi eivado de equivoco,;
Considerando que a Administração Pública exerce controle sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de
anular os ilegais e de revogar os inoportunos, inclusive editar e aditar com o fim de garantir a legalidade e lisura
dos seus processos, sendo assim, a Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura de Mata de São
João entende que os argumentos trazidos na Peça Recursal da RECORRENTE foram suficientes para
retificar o julgamento dado anteriormente quanto á Classificação equivocada da empresa M. PINHEIRO,
diante do fato que o mesmo não reputou maior gravidade, tão pouco na legalidade do processo
licitatório., passando a referida a ser considerada DESCLASSIFICADA

X - DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRARRAZÃO APRESENTADA PELA EMPRESA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

M. PINHEIRO

Trata-se de análise das Contrarrazões interposta pela empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA.
Sendo assim, a COMPEL esclarece o seguinte:
As alegações já foram devidamente esclarecidas na fundamentação do Recurso acima indicada, logo, entende
a Presidente da COMPEL ter respondido todos os tópicos abordados na Peça Recursal e Contrarrazões.
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XI - DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRARRAZÃO APRESENTADA PELA EMPRESA META AMBIENTAL
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA EPP

Trata-se de análise das Contrarrazões interposta pela empresa META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA LTDA EPP
Sendo assim, a COMPEL esclarece o seguinte:
As alegações já foram devidamente esclarecidas na fundamentação do Recurso acima indicada, logo, entende
a Presidente da COMPEL ter respondido todos os tópicos abordados na Peça Recursal e Contrarrazões.

XII - DO PARECER

Tendo em vista o Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteia a conduta dos
licitantes e dos agentes públicos, a qual tem que ser lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes
e as regras da boa administração.
Considerando que ao descumprir normas constantes do Edital a Administração Pública se frustra a própria
razão de ser da Licitação e viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a Legalidade,
a Moralidade, a Isonomia.
A Administração Pública se destina a garantir a observância do princípio constitucional da Isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a
todos interessados.
Diante do exposto, a COMPEL do Município à luz do objeto licitado e da conformidade das condições
editalícias com o ordenamento jurídico, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já expostos, opina
quanto ao conhecimento e julgamento de PROCEDÊNCIA PARCIAL do RECURSO através do Processo
Administrativo nº. 2.758/2020, pela empresa TORRE CONSTRUÇÕES LTDA., IMPROCEDÊNCIA da
CONTRARRAZÃO apresentada através do Processo Administrativo nº. 3.084/2020, pela empresa M.
PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e PROCEDÊNCIA da CONTRARRAZÃO apresentada
através do Processo Administrativo nº. 3.272/2020, pela empresa META AMBIENTAL SERVICOS DE
LIMPEZA URBANA LTDA. A empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é considerada
DESCLASSIFICADA.

Os autos serão encaminhados à Autoridade Superior para análise, cuja decisão final deste julgamento será
feita na forma da Lei e permanecem com vista franqueada aos interessados.
Em atenção ao Art. 109, § 4º, da Lei 8.666/93, encaminham-se os autos ao Senhor Otávio Marcelo Matos de
Oliveira, Prefeito do Município, para sua análise e superior decisão.
Publique-se, após o transcurso do da decisão final deste julgamento.

SMJ

Mata de São João, 28 de fevereiro de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 07/2019
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa TORRE CONSTRUÇÕES LTDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO no uso das suas atribuições legais, em conformidade
com o disposto no art. 109, § 4º da Lei 8666/93, dispõe que:
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto
CONSTRUÇÕES LTDA, através do Processo Administrativo Nº. 2.758/2020;

pela

Licitante,

a

TORRE

CONSIDERANDO a Contrarrazão apresentada pela Licitante, a M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, através do Processo Administrativo Nº. 3.084/2020;
CONSIDERANDO a Contrarrazão apresentada pela Licitante, a META AMBIENTAL SERVICOS DE LIMPEZA
URBANA LTDA, através do Processo Administrativo Nº. 3.272/2020;

CONSIDERANDO Pareceres Técnicos, emitidos pelo Engº Fernando Cesar Alves de Almeida, Membro da
Comissão de Analise Técnica e Julgamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEOSP;

CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer N°. 001,
datado de 28 de fevereiro de 2020, e a decisão em opinar pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do RECURSO
interposto pela empresa TORRE CONSTRUÇÕES LTDA., IMPROCEDÊNCIA da CONTRARRAZÃO
apresentada pela empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e PROCEDÊNCIA da
CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa META AMBIENTAL SERVICOS DE LIMPEZA URBANA
LTDA, assim como a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, referente á CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 07/2019, cujo objeto é Contratação de empresa
especializada para realização de coleta manual (porta a porta) e transporte de resíduos sólidos domiciliares e
comerciais (classe IIA), no Município de Mata de São João/BA
RESOLVE
Julgar PROCEDENTE PARCIALMENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa TORRE
CONSTRUÇÕES LTDA., IMPROCEDENTE a CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa M. PINHEIRO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e PROCEDENTE a CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa
META AMBIENTAL SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA, assim como a DESCLASSIFICAÇÃO da
empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAem referência ao Certame da Licitação na
Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA tombada sob o Nº. 07/2019, Processo Administrativo Nº 21.503/2019.

Mata de São João, 06 de março de 2020

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João
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PARECER N°. 01/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO EM LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2020
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representada pela
Presidente da Comissão de Licitações, com base na Lei 8.666/1993 de 21 de junho de 1993,
vem apresentar seus fundamentos em referência ao Recurso interposto tempestivamente pela
empresa LLCP ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, conforme o exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
tombada sob o número 01/2020, OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia
para elaboração de projeto de ampliação do sistema de esgotamento sanitário existente, atendendo ao
bairro do Diamante, localizado na sede do município de Mata de São João-BA.

II – DOS FATOS
A Licitação na modalidade já indicada, Processo Administrativo nº. 21898/2019 teve sua Sessão de
Abertura no dia 28 de janeiro de 2020, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da Prefeitura do
Município, em Sessão Pública.
Às oito horas e trinta minutos da data acima indicada, reuniu-se, em Sessão Pública, a Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João, designada pela Portaria n°
063/2019 e doravante denominada COMPEL para proceder à abertura da licitação na modalidade
de TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020.
Declarada aberta à Sessão, a COMPEL constatou a presença das empresas: SOLO TOPOGRAFIA
E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP, SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E
PROJETOS LTDA EPP, CONECTE ENGENHARIA LTDA, JACILENE RODRIGUES DA SILVA
COSTA EIRELI ME, LLCP ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI ME e RK ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA.
Na ocasião, todas as empresas tiveram seus envelopes contendo as propostas de preços abertos.
Quando a sessão foi suspensa para que os documentos fossem analisados pela COMPEL e
Assessoria Técnica competente.

Após análise técnica, ficou constatado que todas as empresas atenderam o quanto requerido em
Edital sendo consideradas Classificadas através da Ata Privada realizada em 04/02/2020.
Inconformada com a decisão que classificou todas as empresas, a empresa LLCP ENGENHARIA E
PROJETOS EIRELI ME interpôs recurso através do Processo Administrativo nº. 2762/2020 em
11/02/2020.

III – DO RECURSO
Alega a empresa LLCP ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI ME:

Ressalta a importância e obrigatoriedade de atendimento ao Anexo II – Termo de Referência;
Que o cálculo do BDI é realizado de forma que os valores máximos aceitáveis para os serviços de
engenharia é de 22,41% para empresas sujeitas ao regime de incidência cumulativa e de 30,14%
para empresas sujeitas ao regime não cumulativo;
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Que as empresas SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP, SANEAR,
CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA EPP, CONECTE ENGENHARIA LTDA,
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME, e RK ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA não consideraram em suas composições de BDI todas as taxas que o compõem bem como
apresentam alguns índices acima do permitido.
Que consta um modelo de planilha para demonstração da composição de custos e formação de
preços e é fato que as licitantes, exceto a Recorrente, não atenderam ao quanto requerido em Edital
visto que não apresentaram a composição de custos e formação de preços dos itens que compõem
a planilha e sim a planilha modelo com os percentuais do preço global.
Que tecnicamente a composição de custos trata-se de um conjunto de informações que apresentam
os insumos com seus respectivos consumos necessários para a execução de uma unidade de
serviço, considerados como índices de produtividade da mão de obra e o consumo de materiais e
equipamentos para a execução de uma unidade de serviço.
Requer ao final provimento do recurso para que as empresas SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP, SANEAR, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E
PROJETOS LTDA EPP, CONECTE ENGENHARIA LTDA, JACILENE RODRIGUES DA SILVA
COSTA EIRELI ME, e RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA sejam consideradas
desclassificadas no Certame.

IV – DA CONTRARRAZÃO
Tendo tomado conhecimento da peça recursal interposta, a empresa SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP apresentou contrarrazão da seguinte forma:

Que a empresa SOLO compôs o BDI conforme informações editalícias e que a própria Prefeitura
considerou a composição apresentada;
Que a empresa e a Prefeitura estão em comum acordo conforme solicitado no item 9.3.1.1 do
Edital.
Requer ao final a desconsideração do recurso interposto.

V – DA FUNDAMENTAÇÃO AO RECURSO
Trata-se de análise de Recurso Administrativo interposto pela empresa devidamente qualificada.
Inicialmente cabe aqui esclarecer que todo o procedimento licitatório foi conduzido com lisura e em
obediência aos preceitos legais, observando de forma precípua os Princípios Constitucionais da
Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade e da Probidade
Administrativa, vez que o respeito às vertentes constitucionais elencadas nos Princípios
relacionados, condiciona esta Administração a ater-se às determinações constantes na letra da lei.
Para o devido julgamento do Recurso e Contrarrazões interpostos, foi solicitado despacho de
instrução processual à Secretaria de Obras e Serviços Públicos que se posicionou através do Sr.
Bruno Andrade Fernandez da seguinte forma:
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“Após análise do processo nº 21.898/2019, para verificação do exposto pela empresa LLCP Engenharia e Projetos Eireli,
constatou-se o que segue:
•

A empresa Sanear Consultoria, Gerenciamento e Projetos Ltda EPP:

- Não apresentou planilha de composição de custos e formação de preços, conforme solicitado no edital;
As licitantes deverão apresentar planilha de composição de custos em conformidade com o modelo denotado
abaixo, referente aos serviços, sob pena de Desclassificação:

•

A empresa Jacilene Rodrigues da Silva Costa Eireli ME:

- Não apresentou BDI detalhado conforme solicitado no item 9.3.1.1.
9.3.1.1. Apresentar CD-R, contendo proposta de preço, com indicação dos preços unitários, e o BDI detalhado. Estando as
planilhas completamente destravadas, sem senhas de acesso.
•

A empresa Conecte Engenharia Ltda:

- Não apresentou o valor total do BDI no seu quadro de composição;
•

A empresa RK Engenharia e Consultoria Ltda:

- Apresentou valores unitários superiores aos valores ofertados na planilha orçamentária do edital para os itens 1.2, 1.6 e 1.7;
•

A empresa LLCP Engenharia e Projetos Eireli ME:

- Apresentou valores unitários superiores aos valores ofertados na planilha orçamentária do edital para os itens 1.5, 1.6, 1.7,
1.8 e 1.9;
- Não apresentou BDI detalhado conforme solicitado no item 9.3.1.1.
•

Solo Topografia e Georreferenciamento Ltda EPP:

- Não apresentou BDI detalhado conforme solicitado no item 9.3.1.1.

Dessa forma, considerando que as empresas Jacilene Rodrigues da Silva Costa Eireli ME e Costa Engenharia, Conecte
Engenharia Ltda e Solo Topografia e Georreferenciamento Ltda EPP não apresentaram o BDI detalhado ou apresentaram
incompleto, como é o caso da segunda, e que este não apresenta-se no edital como critério de desclassificação, a Comissão
de Análise Técnica e Julgamento solicita a apresentação do BDI corrigido e detalhado pelas mesmas, no sentido de que é
dever da Administração de promover licitações para a escolha da melhor proposta para o contrato.”

Sendo assim, considerando a manifestação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos;

Considerando que a Administração pode rever seus atos a qualquer momento para que não incorra
em ilegalidade que acarrete na nulidade do procedimento causando enorme prejuízo;
Considerando que após a análise técnica realizada constatou-se que a proposta de preços
apresentada pela empresa Recorrente em seus itens 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 bem como proposta de
preços apresentada pela empresa RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA em seus itens 1.2,
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1.6 e 1.7 constam com valores unitários maiores que os referenciais da Administração o que é
vedado se observado o item editalício 9.3.13 abaixo transcrito:
9.3.13. A apresentação dos valores unitários e totais não
deverá ultrapassar os valores ofertados da planilha
orçamentária do edital.

Considerando que a empresa Recorrente além de valores unitários maiores que os referenciais da
Administração deixou de apresentar planilha de composição de cus tos e formação de preços
conforme solicitado em Edital;
Considerando que deve ser assegurada a isonomia entre todos os interessados e escolha da
proposta mais vantajosa para a Administração, assim como procedimento formal, conforme o
disposto no artigo 4º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, abaixo transcrito:
“Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta
lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em
qualquer esfera da Administração Pública.”

Tendo em vista que se consideradas totalmente procedentes as razões apresentadas no Recurso
interposto tempestivamente pela RECORRENTE esta Administração estará ferindo o Principio da
Isonomia; uma vez que a Administração Pública deve se ater as circunstancias que envolvem os
procedimentos administrativos, considerando o bom senso, bem como, os princípios da
racionalidade, economia processual, razoabilidade, a proporcionalidade e o formalismo ponderado.
Tendo em vista o Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteia a conduta
dos licitantes e dos agentes públicos, a qual tem que ser lícita e compatível com a moral, a ética, os
bons costumes e as regras da boa administração.
Considerando que ao descumprir normas constantes do Edital a Administração Pública se frustra a
própria razão de ser da Licitação e viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais
como a Legalidade, a Moralidade, a Isonomia.
Diante do exposto, a COMPEL do Município à luz do objeto licitado e da conformidade das
condições editalícias com o ordenamento jurídico, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já
expostos, opina quanto ao conhecimento e julgamento de PROCEDÊNCIA PARCIAL do
RECURSO interposto pela empresa LLCP ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI ME tornando-a
desclassificada no Certame (por ter apresentado valores unitários maiores que os referenciais da
Administração) assim como as empresas RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (por ter
apresentado valores unitários maiores que os referenciais da Administração) e SANEAR
CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA EPP (por não ter apresentado planilha
de custos e formação de preços o que, conforme Edital acarreta a desclassificação da empresa) e
as empresas JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME, CONECTE ENGENHARIA
LTDA e SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP devendo a considerada
vencedora ao final apresentar composição do BDI detalhado.
Em atenção ao Art. 109, § 4º, da Lei 8.666/93, encaminham-se os autos ao Senhor Otávio Marcelo
Matos de Oliveira, Prefeito do Município, para sua análise e superior decisão.
SMJ
Mata de São João, 28 de fevereiro de 2020.

Marceli Patrícia Pereira Rocha/Presidente COMPEL
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TOMADA DE PREÇOS N°. 01/2020
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa LLCP ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI ME.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO no uso das suas atribuições legais, em
conformidade com o disposto no art. 109, § 4º da Lei 8666/93, dispõe que:
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela Licitante, a LLCP
ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI ME, através do Processo Administrativo Nº. 2762/2020;
CONSIDERANDO as contrarrazões apresentadas pela empresa SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP;
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer
N°. 001, datado de 28 de fevereiro de 2020, e a decisão em opinar pela procedência parcial do
Recurso interposto.
RESOLVE
Julgar PROCEDENTE PARCIALEMNTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa
LLCP ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI ME tornando-a desclassificada no Certame assim
como as empresas RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e SANEAR CONSULTORIA,
GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA EPP e as empresas JACILENE RODRIGUES DA SILVA
COSTA EIRELI ME, CONECTE ENGENHARIA LTDA e SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP permanecendo classificadas com referência ao Certame
da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, tombada sob o Nº. 01/2020, Processo
Administrativo Nº. 21898/2019.

Mata de São João, 06 de março de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João
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PARECER N°. 02/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO EM LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 07/2019
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representado pela Comissão
de Licitações, Sra. Marceli Patrícia Pereira Rocha, com base na Lei 8.666/1993 de 21 de junho de 1993 e
Lei 10.520/02 de 17 de julho de 2002, vem apresentar seus fundamentos em referência ao Recurso
interposto tempestivamente, conforme o exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.
07/2019, OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de coleta manual (porta a
porta) e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (classe IIA), no Município de Mata de
São João/BA.
II –DOS FATOS
A Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 07/2019, Processo Administrativo nº. 21.503/2019,
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para realização de coleta manual (porta a porta) e
transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (classe IIA), no Município de Mata de São João/BA,
teve sua Sessão de Abertura iniciada no dia 03 de fevereiro de 2020, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede
da Prefeitura do Município, em Sessão Pública.
Às treze horas e trinta minutos do dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte, na Sala de Reunião 06/COMPEL
Sede da Prefeitura do Município, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez, s/n Centro, nesta Cidade, reuniu-se,
em Sessão Privada, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João,
designada pela Portaria nº. 063/2019 e doravante denominada COMPEL para proceder a continuidade da
licitação na modalidade de Concorrência Pública nº. 07/2019, conforme transcrição da Ata abaixo:
“Declarada aberta a Sessão, com o fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios, a Presidente da
COMPEL registra o recebimento da análise dos documentos de proposta de preços das empresas HJ
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
EPP, M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, CELEST LIMP SOLUÇÕES AMBIENTAIS
EIRELI ME, CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI, D.M CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI,
TORRE CONSTRUÇÕES LTDA e AS ENGENHARIA LTDA através da Comunicação Interna nº. 093/2020
assinada pelo Sr. Fernando Cesar Alves de Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento e
pelo Sr. Anderson Sá Laudano, Subcoordenador onde está exposto que: ‘Após a análise das documentações
foi verificado conforme descrito abaixo:
RELATÓRIO FINAL DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
HJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
Atendeu o item 9.3.1.1;
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.3.5;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
No item 9.4.1.3 divergiu do solicitado nos seguintes pontos:
Não Apresentou cronograma físico financeiro conforme solicitado na folha n°. 25/63:
“Observação1: É NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DA
PLANILHA QUE COMPÕE O ANEXO II – TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL, ASSIM COMO CRONOGRAMA
FÍSICO FINANCEIRO, NA ABERTURA DE ENVELOPES DE
PREÇOS (A) SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.”
Na planilha DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO, folha n° 04, apresenta DIVERGÊNCIA nos seguintes
pontos:
No anexo II do edital, folha 26/63 informa que:
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“Obs: O percentual do total BDI do item 1.8 deverá
coincidir com o percentual total da planilha do
“DETALHAMENTO DE BDI”.”
O percentual apresentado no item 1.1.7 e 1.2.9 que representa total BDI foram de 14,38%, sendo que
o percentual apresentado no detalhamento do BDI foi de 16,80%.
A empresa não apresentou percentuais para os itens da planilha de DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO do
ITEM 2, na folha n° 05.
Não foi encontrado na composição de preço o custo com rastreamento da frota conforme solicitado na
folha de n° 18/63:
“Considerando
que
já
existem
dispositivos
automatizados para transparência no uso de máquinas e
equipamentos, a CONTRATADA deverá efetuar a
instalação de equipamento de SISTEMA DE
POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS) ou similar que,
além das funcionalidades básicas, permita a obtenção
de informações precisas sobre a posição do usuário
em tempo real com emissão de relatórios que trazem
dados detalhados. Os custos do sistema será por
conta da CONTRATADA.
- A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE
livre acesso ao sistema para efetuar o monitoramento da
frota e emitir relatórios que trazem dados detalhados;”
Não foi encontrado na composição de preço o custo com os fiscais para acompanhar os serviços conforme
solicitado na folha de n° 12/63:
“- A coleta será executada com caminhões
compactadores de resíduos com reserva incluso,
composta no mínimo por um motorista e 02 ajudantes
coletores. Para monitoramento das atividades pela
Contratada, a mesma deverá disponibilizar pelo
menos 2 (dois) fiscais para acompanhar os serviços.”
META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA EPP
Atendeu o item 9.3.1.1;
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.3.5;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
No item 9.4.1.3 divergiu do solicitado nos seguintes pontos:
Não exaurindo tal assunto, devendo ser analisado pela COMEL, pontuamos que o Salário Normativo
da Categoria Profissional para a mão de obra de agente coletor, folha de n° 06, encontra-se abaixo do salário
mínimo e da Convenção Coletiva que abrange o município.
Conforme elucidado na ata de reunião pública, a empresa em questão pede o registro de que: “A
empresa fez a planilha de composição de custo conforme a convenção coletiva registrada sob p n°
BA000002/2019, processo n°. 46204.014231/2018-42.”
Após consulta da convenção coletiva supracitada, verificou-se que a mesma, em sua “CLÁUSULA
SEGUNDA – ABRANGÊNCIA”, não abrange o município de Mata de São João, conforme exposto:
“CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho
abrangerá a(s) categoria(s) das Empresas de Asseio e
Conservação e Trabalhadores de Limpeza Urbana e de
Empresas de Asseio e Conservação, com abrangência
territorial em Salvador/BA, com abrangência territorial em
Salvador/BA.”
A somatória da planilha de custo total condiz com 100,01%
A empresa não apresentou PLANILHA
DE DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO para cada item da
planilha licitatória conforme solicitado em folha 26/63 do edital:
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“A Empresa deverá apresentar juntamente com suas propostas
de preços, uma planilha de discriminação de custo para cada
item da planilha licitatória, conforme os modelos abaixo:”
Não foi encontrado na composição de preço o custo com rastreamento da frota conforme solicitado na
folha de n° 18/63:
“Considerando que já existem dispositivos automatizados
para transparência no uso de máquinas e equipamentos,
a CONTRATADA deverá efetuar a instalação de
equipamento de SISTEMA DE POSICIONAMENTO
GLOBAL (GPS) ou similar que, além das
funcionalidades básicas, permita a obtenção de
informações precisas sobre a posição do usuário em
tempo real com emissão de relatórios que trazem
dados detalhados. Os custos do sistema será por
conta da CONTRATADA.
- A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE livre
acesso ao sistema para efetuar o monitoramento da frota
e emitir relatórios que trazem dados detalhados;”
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Atendeu o item 9.3.1.1;
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.3.5;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
No item 9.4.1.3 divergiu do solicitado nos seguintes pontos:
A empresa não apresentou PLANILHA
DE DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO para cada item da
planilha licitatória conforme solicitado em folha 26/63 do edital:
“A Empresa deverá apresentar juntamente com suas propostas
de preços, uma planilha de discriminação de custo para cada
item da planilha licitatória, conforme os modelos abaixo:”
No anexo II do edital, folha 26/63 informa que:
“Obs: O percentual do total BDI do item 1.8 deverá
coincidir com o percentual total da planilha do
“DETALHAMENTO DE BDI”.”
O percentual apresentado no item 1.8 que representa total BDI foi de 3%, sendo que o percentual
apresentado no detalhamento do BDI foi de 26,20%.
CELESTE LIMP SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELE ME
NÃO atendeu ao quanto solicitado no item 9.3.1.1.
NÃO apresentou valores por extenso na planilha orçamentária.
No item 9.4.1.3 divergiu do solicitado nos seguintes pontos:
A empresa não apresentou PLANILHA
DE DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO para cada item da
planilha licitatória conforme solicitado em folha 26/63 do edital:
“A Empresa deverá apresentar juntamente com suas propostas
de preços, uma planilha de discriminação de custo para cada
item da planilha licitatória, conforme os modelos abaixo:”
Não Apresentou cronograma físico financeiro conforme solicitado na folha n°. 25/63:
“Observação1: É NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DA
PLANILHA QUE COMPÕE O ANEXO II – TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL, ASSIM COMO CRONOGRAMA
FÍSICO FINANCEIRO, NA ABERTURA DE ENVELOPES DE
PREÇOS (A) SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.”
CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI
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NÃO atendeu ao quanto solicitado no item 9.3.1.1. Visto que o CD ao qual foi apresentado se encontra sem
nenhum documento salvo, impossibilitando a analise dos cálculos.
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
NÃO apresentou valores por extenso na planilha orçamentária.
A empresa não apresentou PLANILHA
DE DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO para cada item da
planilha licitatória conforme solicitado em folha 26/63 do edital:
“A Empresa deverá apresentar juntamente com suas propostas
de preços, uma planilha de discriminação de custo para cada
item da planilha licitatória, conforme os modelos abaixo:”
Não apresentou memorial de calculo com composições de preço unitário conforme solicitado em edital, folha
de n°. 30/63:
“As licitantes deverão apresentar Memorial de calculo
com as composições de preço unitário detalhado para
cada serviço de acordo com as especificações,
quantidades e dimensionamento referente à pessoal,
equipamentos, insumos e demais custos que sejam
necessários para os serviços exigidos nesse Edital e
seus anexos.”
D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI
Atendeu o item 9.3.1.1;
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.3.5;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
No item 9.4.1.3 divergiu do solicitado nos seguintes pontos:
Não foi encontrado na composição de preço o custo com os fiscais para acompanhar os serviços conforme
solicitado na folha de n° 12/63:
“- A coleta será executada com caminhões
compactadores de resíduos com reserva incluso,
composta no mínimo por um motorista e 02 ajudantes
coletores. Para monitoramento das atividades pela
Contratada, a mesma deverá disponibilizar pelo
menos 2 (dois) fiscais para acompanhar os serviços.”
A empresa não apresentou PLANILHA
DE DISCRIMINAÇÃO DE CUSTO para cada item da
planilha licitatória conforme solicitado em folha 26/63 do edital:
“A Empresa deverá apresentar juntamente com suas propostas
de preços, uma planilha de discriminação de custo para cada
item da planilha licitatória, conforme os modelos abaixo:”
TORRE CONSTRUÇÕES LTDA
Atendeu o item 9.3.1.1;
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
NÃO apresentou valores por extenso na planilha licitatória, folha n°. 09.
NÃO apresentou o valor do BDI na Planilha de discriminação de custos por item, apresentando o BDI na
planilha de custo total.
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AS ENGENHARIA LTDA
Atendeu o item 9.3.1.1;
Atendeu o item 9.3.1.2;
Atendeu o item 9.3.1.3;
Atendeu o item 9.3.4;
Atendeu o item 9.3.5;
Atendeu o item 9.4.1.1;
Atendeu o item 9.4.1.2;
No item 9.4.1.3 divergiu do solicitado nos seguintes pontos:
A somatória da planilha de custo total condiz com 99,99%.

Cabe informar que esta comissão não analisou os pencentuais de insalubridade e salários dos
funcionários da composição de preços, questionado na ATA DE REUNIÃO PÚBLICA, entretanto foi efetuado
pesquisas referente ao percentual de insalubridade praticados nas categorias verificou-se que
“A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho
da 18ª Região confirmou sentença de juiz que condenou
empresa de Valparaíso-GO ao pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo (40% sobre o valor do salário
mínimo) a motorista de caminhão coletor de lixo. Ao decidir, o
relator do processo, desembargador Gentil Pio, levou em
consideração o laudo pericial apresentado que reconheceu
que o trabalho era prestado em condições nocivas à saúde,
em razão da constante exposição à contaminação por
agentes biológicos. "É imperativo o reconhecimento do direito
do trabalhador à referida parcela em grau máximo", sustentou
o magistrado.
A perícia técnica realizada constatou que o fato de o
motorista não ter contato físico com o lixo não afasta a
contaminação por agentes biológicos presentes no ar, como
é o caso da tuberculose e hepatite, que podem ser
transmitidas pelas vias aéreas. Também ressaltou a
proximidade da cabine do caminhão com a caçamba
compactadora, que faz com que o motorista receba grande
parte do gás metano desprendido do lixo. Acrescentou, por
fim, que a NR-15 não faz distinção dos trabalhadores
envolvidos com o lixo.”
Dá mesma forma foi consultado sobre os referentes graus de insalubridades ao sindicato que abrange este
município ao qual enviou um acordo coletivo com uma empresa que presta o serviço de coleta na região,
segue em anexo.”
HJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME – O Cronograma físico financeiro não é um documento que
altere a formulação da proposta, portanto não a invalida. Logo, a sua ausência não é considerada motivo para
a desclassificação da empresa podendo a COMPEL, caso a empresa seja considerada vencedora, solicitar tal
documento. Quanto às observações acima transcritas emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos
quanto à divergência do percentual de BDI, solicitado no anexo II, fls. 26/63 conforme a seguinte transcrição
“Obs. O percentual total do BDI do item 1.8 coincidir com o percentual total da planilha do “DETALHAMENTO
DE BDI”, cabe registrar que tal equívoco pode ser sanado caso a empresa seja considerada vencedora, já que
não houve impacto no valor total proposto. Idem para o item 02 às fls. 05 da proposta de preços da empresa já
que não foi apresentada percentuais na planilha de discriminação de custos do item 02. Quanto à observação
de ausência de comprovação de custo com rastreamento da frota, a COMPEL entende que o valor está incluso
no item de COMPOSIÇÃO AUXILIAR – CAMINHÃO COMPACTADOR E4 – CUSTO DE MANUTENÇÃO POR
MÊS, caso tal inclusão não esteja neste item deverá a empresa, caso vencedora, prestar as devidas
informações à COMPEL. Quanto à ausência de composição de custos com os fiscais, cabe salientar que tal
ausência impacta na análise dos documentos tendo em vista a essencialidade destes profissionais os quais
deveriam conter suas despesas incluídas na formulação do preço e na composição de mão-de-obra ofertada.
Sendo assim, por este motivo, a empresa é considerada desclassificada no certame.
META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA EPP – Quanto a divergência do somatório de
percentual da planilha de custos, tal divergência não deve ser considerada para que a empresa seja
desclassificada considerando se tratar de um erro formal podendo, caso necessário, ser ajusta do se a
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empresa for considerada vencedora. Quanto ao salário normativo da categoria profissional para a mão de obra
de agente coletor estar abaixo do salário mínimo e da convenção coletiva que abrange o Município, cabe
esclarecer que o objeto licitado é o serviço de coleta manual e transporte de resíduos domiciliares e comerciais
e, os salários efetuados pela empresa são de sua inteira responsabilidade, observado inclusive o item 9.3.2
onde ali consta a informação de que na formulação da proposta de preços serão consideradas TODAS AS
DESPESAS. Foi verificado também que a convenção coletiva que a empresa diz se utilizar para formulação do
preço não abrange o Município de Mata de São João já que se trata de uma convenção com abrangência
territorial em Salvador/BA. Muito embora tenhamos identificado tal divergência, repita-se, as despesas
decorrentes de salários efetuados e todos os demais, são de responsabilidade da empresa que vier a ser
contratada não ensejando, neste caso, a sua desclassificação. Quanto à ausência de planilha de discriminação
para cada item da planilha licitatória, cabe salientar que tal ausência pode ser sanada caso a empresa seja
considerada vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto. Quanto à observação de ausência
de comprovação de custo com rastreamento da frota, a COMPEL entende que o valor está incluso no item de
CUSTOS DOS VEÍCULOS - MANUTENÇÃO, caso tal inclusão não esteja neste item deverá a empresa, caso
vencedora, prestar as devidas informações à COMPEL.
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP - Não foi identificado o equívoco quanto ao registro
em Ata no sentido de alteração no módulo 1. Quanto à ausência de planilha de discriminação para cada item
da planilha licitatória, cabe salientar que tal ausência pode ser sanada caso a empresa seja considerada
vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto. Quanto às observações acima transcritas emitida
pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos quanto à divergência do percentual de BDI, solicitado no anexo II,
fls. 26/63 conforme a seguinte transcrição “Obs. O percentual total do BDI do item 1.8 coincidir com o
percentual total da planilha do “DETALHAMENTO DE BDI”, cabe registrar que tal equívoco pode ser sanado
caso a empresa seja considerada vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto.
CELESTE LIMP SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI ME – Não apresenta o CD-R solicitado no item 9.3.1.1 do
edital, não devendo este ser levado em consideração para que a empresa seja desclassificada já que se trata
de um equívoco que não altera o valor da proposta. Quanto ao fato da não apresentação dos valores por
extenso na planilha orçamentária, este também não deve ser levado em consideração para que a empresa seja
desclassificada já que se trata de um equívoco que não altera o valor da proposta. Foi visto que não consta
comprovação de custo com rastreamento da frota, a COMPEL entende que o valor está incluso no item de
COMPOSIÇÃO AUXILIAR – CAMINHÃO COMPACTADOR - MANUTENÇÃO, caso tal inclusão não esteja
neste item deverá a empresa, caso vencedora, prestar as devidas informações à COMPEL. Quanto à ausência
de planilha de discriminação para cada item da planilha licitatória, cabe salientar que tal ausência pode ser
sanada caso a empresa seja considerada vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto. O
Cronograma físico financeiro não é um documento que altere a formulação da proposta, portanto não a
invalida. Logo, a sua ausência não é considerada motivo para a desclassificação da empresa podendo a
COMPEL, caso a empresa seja considerada vencedora, solicitar tal documento.
CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - Apresenta o CD-R solicitado no item 9.3.1.1 do edital sem informações,
não devendo este ser levado em consideração para que a empresa seja desclassificada já que se trata de um
equívoco que não altera o valor da proposta. Quanto ao fato da não apresentação dos valores por extenso na
planilha orçamentária, este também não deve ser levado em consideração para que a empresa seja
desclassificada já que se trata de um equívoco que não altera o valor da proposta. Quanto à ausência de
planilha de discriminação para cada item da planilha licitatória, cabe salientar que tal ausência pode ser sanada
caso a empresa seja considerada vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto. Quanto à
ausência de detalhamento de demonstrativo de mão-de-obra de custos com os fiscais e ausência de
composição de preço detalhado, cabe salientar que tais ausências impactam na análise dos documentos tendo
em vista a essencialidade destas informações. Sendo assim, por estes motivos, a empresa é considerada
desclassificada no certame.
D.M CONSTRUÇÕES , TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI - Quanto a divergência do somatório da planilha
de custos, tal divergência não deve ser considerada para que a empresa seja desclassificada considerando se
tratar de um erro formal. Quanto à ausência de planilha de discriminação para cada item da planilha licitatória,
cabe salientar que tal ausência poderia ser sanada se a empresa fosse considerada vencedora, já que não
houve impacto no valor total proposto. Quanto à ausência de composição de custos com os fiscais, cabe
salientar que tal ausência impacta na análise dos documentos tendo em vista a essencialidade destes
profissionais os quais deveriam conter suas despesas incluídas na formulação do preço e na composição de
mão-de-obra ofertada. Sendo assim, por este motivo, a empresa é considerada desclassificada no certame.
TORRE CONSTRUÇÕES LTDA - Quanto a divergência do somatório de percentual da planilha de custos, tal
divergência não deve ser considerada para que a empresa seja desclassificada considerando se tratar de um
erro formal podendo, caso necessário, ser ajusta do se a empresa for considerada vencedora. Quanto ao fato
da não apresentação dos valores por extenso na planilha orçamentária, este também não deve ser levado em
consideração para que a empresa seja desclassificada já que se trata de um equívoco que não altera o valor
da proposta. Quanto à ausência de total de BDI nas planilhas de discriminação para cada item da planilha
licitatória, cabe salientar que tal ausência pode ser sanada caso a empresa seja considerada vencedora, já que
não houve impacto no valor total proposto.
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AS ENGENHARIA LTDA – Quanto a divergência do somatório de percentual da planilha de custos, tal
divergência não deve ser considerada para que a empresa seja desclassificada considerando se tratar de um
erro formal podendo, caso necessário, ser ajusta do se a empresa for considerada vencedora. Não foi
identificado o equívoco quanto ao registro em Ata no sentido de retirada da planilha de porcentagem da tabela
de mão de obra no módulo 2, módulo 2.2 e módulo 2.3. Por fim cabe trazer o item 9.3.2 do instrumento
convocatório que rege que as empresas são responsáveis por TODAS AS SUAS DESPESAS e da legalidade
dos pagamentos dos seus funcionários considerando que, repita-se, objeto licitado é a contratação de empresa
especializada para realização de coleta manual (porta a porta) e transporte de resíduos sólidos domiciliares e
comerciais (classe IIA), no Município de Mata de São João/BA. Sendo assim, por toda análise acima transcrita,
as empresas D.M CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI, CTA EMPREENDIMENTOS
EIRELI e HJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME são consideradas desclassificadas e as empresas AS
ENGENHARIA LTDA, TORRE CONSTRUÇÕES LTDA, CELESTE LIMP SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
ME, M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, META AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA LTDA EPP, por atenderem ao instrumento convocatório são consideradas classificadas no Certame.
Fica desde já concedido prazo recursal. Nada mais havendo, a Sra. Presidente declarou encerrada a
Sessão e solicitou que fosse confeccionada a presente Ata, a qual depois de lida foi assinada por todos os
presentes. Mata de São João, 05 de fevereiro de 2020.”

III –DO RECURSO
Aos 11 de fevereiro de 2020 foi protocolado junto ao Setor de Protocolo do município de Mata de São João/BA,
RECURSO tempestivamente, através do Processo Administrativo nº. 2.759/2020, pela empresa CTA
EMPREENDIMENTOS EIRELI, na seguinte forma:

[...]
Ocorre que, no último dia 05/02/2020, a comissão de licitação encaminhou ata privada, contendo o julgamento
das propostas de preços, com a seguinte conclusão, in verbis: [...1 CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI Apresenta o CD-R solicitado no item 9.3.1.1 do edital sem informações, não devendo este ser levado em
consideração para que a empresa seja desclassificada já que se trata de um equívoco que não altera o valor
da proposta. Quanto ao fato da não apresentação dos valores por extenso na planilha orçamentária, este
também não deve ser levado em consideração para que a empresa seja desclassificada já que se trata de um
equívoco que não altera o valor da proposta. Quanto à ausência de planilha de discriminação para cada item
da planilha licitatória, cabe salientar que tal ausência pode ser sanada caso a empresa seja considerada
vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto. Quanto ausência de detalhamento de
demonstrativo de mão-de-obra de custos com os fiscais e ausência de composição de preço detalhado, cabe
salientar que tais ausências impactam na análise dos documentos tendo em vista a essencialidade destas
informações. Sendo assim, por estes motivos, a empresa é considerada desclassificada no certame.
Nota-se que a decisão, ora impugnada, foi embasada na análise interna do setor de engenharia, que
supostamente detectou ausência de planilha de composição indicadas nas folhas 26 e 30 do edital.
Ocorre que, a recorrente apresentou todas os documentos exigidos no instrumento convocatório, inclusive, os
modelos disponibilizados/indicados nas folhas 26 e 29 do edital.
Não obstante, nota-se também adoção de critérios diferentes na análise da proposta de preço de cada licitante,
com aceitação de propostas que não apresentaram documentos expressamente exigidos no próprio edital, tais
como:
• Ausência do cronograma fisico-financeiro, na proposta da licitante CELESTE LIMP; • Ausência de planilha de
custo, indicada na folha 26/63, na proposta das licitantes M. PINHEIRO, META e CELESTE LIMP. Causa
espécie a desclassificação da proposta de preço da recorrente, pelo suposto não cumprimento as informações
prestadas nas folhas 26 e 30, enquanto classificasse propostas que descumpriram itens que versam sobre o
conteúdo do envelope, como o cronograma físico financeiro (item 9.3.1.1). Ainda causa estranheza o fato da
classificação de propostas que não e os demais membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL) do
município de Mata de São João, é chancelada pelo selo da ilegalidade, devido as irregularidades na aplicação
da Lei Data máxima vênia, mas a decisão impugnada, da erudita Presidente apresentaram composições, como
a flagrante situação da M. PINHEIRO, META e CELEST LIMP.
Data máxima vênia, mas a decisão impugnada, da erudita Presidente e os demais membros da Comissão
Permanente de Licitação (CPL) do município de Mata de São João, é chancelada pelo selo da ilegalidade,
devido as irregularidades na aplicação da Lei Federal n° 8.666/1993, tendo em vista que o julgamento foi
subjetivo, ultrapassando os critérios definidos no próprio instrumento convocatório, conforme será demonstrado
adiante.
Sem qualquer dificuldade, observa-se que a recorrente apresentou todos os documentos solicitados nos itens
9.3 e 9.4 do edital, inclusive, as composições de preço, com adoção dos modelos disponibilizados pelo próprio
Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
61 - Ano - Nº 3261

Segunda-feira
9 de Março de 2020
62 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

órgão licitante. Não há dúvidas sobre as regras e condições para apresentação da proposta de preço. E
somente serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital e seus anexos,
contiverem erros ou proposta alternativa (item 9.9 do edital).
O edital também possibilita que a comissão solicite esclarecimentos, informações e dados adicionais,
necessários para o julgamento das propostas, desde que não implique em modificações nas condições
originalmente propostas (item 10.9 e 10.16 do edital). Na folha 25, no modelo da planilha orçamentária, consta
campo de observação, indicando a apresentação das planilhas que compõe o anexo II, assim como o
cronograma físico financeiro. Observação,: E NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA QUE COMPÕE
O ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, ASSIM COMO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
NA ABERTURA DE ENVELOPES DE PREÇOS (A) SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. R
Em singela análise ao anexo II — Termo de Referência, é possível identifkar as seguintes planilhas: planilha de
preço (folha 25); modelo de detalhamento de BDI (folha 26); planilha de discriminação de custo (folha 26);
planilha de custo de pessoal (folha 27-29). Já na folha 30, consta a seguinte informação: As licitantes deverão
apresentar Memorial de cálculo com as composições de preço unitário detalhado para cada serviço de acordo
com as especificações, quantidades e dimensionamento referente à pessoal, equipamentos, insumos e demais
custos que sejam necessários para os serviços exigidos neste Edital e seus anexos. A planilha de preço deverá
ser feita, baseando-se neste Projeto Básico (grifo nosso). A proposta de preço da recorrente não deve ser
desclassificada, pois, a planilha de preço baseou-se, exclusivamente, no projeto básico do órgão licitante. A
recorrente apresentou as planilhas e composições, seguindo os modelos disponibilizados pelo próprio órgão
licitante. Na folha 26, consta que a empresa deverá apresentar planilha de composição de BDI e encargos
sociais, seguindo o modelo exposto no edital, apontando, ainda, que a empresa deve apresentar planilha de
preço discriminando custo para cada item, conforme modelo proposto. No quadro exposto a seguir, observa-se
o pleno atendimento as exigências contidas na folha 26, demonstrando o equívoco, da própria comissão, na
interpretação das regras internas.
E cada item da planilha de preço da recorrente, contém composição e planilha de discriminação de custos,
inclusive, com indicação de percentual de incidência de cada item no valor proposta para cada item. Vale
lembrar que a planilha orçamentária é composta por dois itens: item I, coleta e transporte de resíduos; e item 2,
referente ao transporte até o aterro sanitário. É comum a exigência, em obras de construção civil, a
apresentação de composição de custo de cada item proposto na planilha orçamentário. Entretanto, o órgão
licitante é obrigado a apresentar as referências: código; data-base; e banco de dados adotado. No caso em
apreço, não há qualquer referência sobre composições de preço unitário, motivo pelo qual a recorrente adotou
os modelos disponibilizados pelo órgão licitante.
Outrossim, a recorrente apresentou declaração, informando que na proposta de preço estão inclusas todas as
despesas inerentes a execução do objeto da Concorrência Pública n° 007/2019.
Não há qualquer base legal que sustenta a manutenção da decisão atacada, visto que, o detalhamento do item
pode ser apresentado, mantendo-se os preços unitários propostos. E trata-se da exigência de um item, não
previsto no edital, motivo que se justifica a adoção de diligência, para obter esclarecimentos sobre a proposta
de preço da recorrente. Não obstante, se observa a violação do principio da igualdade, pois, nota-se, que
algumas propostas foram aceitas, mesmo não apresentando composição de preço de alguns itens. A seguir,
print Screen da ata privada, com aceitação de proposta que não apresentaram composição de itens da
proposta de preço: 'CELESTE LIMP SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI ME — Não apresenta o CD-R solicitado
no item 9.3.1.1 do edital não devendo este ser levado em consideração para que a empresa seja
desclassificada já que se trata de um equivoco que não altera o valor da proposta. Quanto ao fato da não
apresentação dos valores por extenso na planilha orçamentária, este também não deve ser levado em
consideração para que a empresa seja desclassificada já que se trata de um equivoco que não altera o valor
da proposta. Foi visto que não consta comprovação de custo com rastreamento da frota. a COMPEL entende
que o valor está incluso no item de COMPOSIÇÃO AUXILIAR — CAMINHÃO COMPACTADOR MANUTENÇÃO, caso tal inclusão não esteja neste item deverá a empresa, caso vencedora, prestar as devidas
informações à COMPEL. Quanto à ausência de planilha de discriminação para cada item da planilha licitatária,
cabe salientar que tal ausência pode ser sanada caso a empresa seja considerada vencedora, já que não
houve impacto no valor total proposto. O Cronograma físico financeiro não é um documento que altere a
formulação da proposta, portanto não a invalida. Logo, a sua ausência não é considerada motivo para a
desclassificação da empresa podendo a COMPEL, caso a empresa seja considerada vencedora, solicitar tal
documento. M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP - Não foi identificado o equivoco quanto
ao registro em Ata no sentido de alteração no módulo 1. Quanto à ausência de planilha de discriminação para
cada item da planilha licitatdria, cabe salientar que tal ausência pode ser sanada caso a empresa seja
considerada vencedora, já que não houve impacto no valor total proposto. Quanto às observações acima
transcritas emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos quanto à divergência do percentual de BDI,
solicitado no anexo II, fls. 26/63 conforme a seguinte transcrição "Obs. O percentual total do BDI do item 1.8
coincidir com o percentual total da planilha do "DETALHAMENTO DE BOI", cabe registrar que tal equivoco
pode ser sanado caso a empresa seja considerada vencedora, já que não houve impacto no valor total
proposto.
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No caso da proposta de preço da empresa M. PINHEIRO, não foi motivo de desclassificação a ausência de
planilha de discriminação de cada item da planilha licitatória. No caso da CELESTE LIMP, a ausência de
indicação do custo com rastreamento de frota não foi motivo de desclassificação. Em ambos os casos, a
comissão considerou que a omissão pode ser sanada, pois não interfere no preço proposto. E no caso da
recorrente, por qual motivo o suposto descumprimento não pode ser sanado, tendo em vista que a não
apresentação da composição não modifica o preço unitário proposto para execução dos serviços? Desta forma,
a decisão atacada deve ser reformada, pois, conforme demonstrado, a proposta de preços da licitante CTA
EMPREENDIMENTOS EIRELI atendeu a todos os requisitos descritos no edital. Ademais, conforme
demonstrado, a ausência de uma composição não modifica a proposta apresentada, sendo irrelevante para o
julgamento.
[...]
No caso em apreço, é possível aferir que o colendo STJ, o egrégio TJBA e o egrégio TCU, taxam como
ilegal/irregular, a desclassificação de proposta de preço por erros que não impactam na oferta. É inconteste
que a decisão atacada se encontra em descompasso com o entendimento jurídico contemporâneo, expresso
em julgados recentes. Como a Comissão de Licitação entendeu que a ausência de composição não altera a
proposta de preço da empresa M. PINHEIRO, o mesmo princípio se aplica a recorrente, pois, a apresentação
da composição citada não modifica sua proposta de preço. Diante do posicionamento jurídico aposto nas
decisões citadas, se faz necessário retificar o ato impumnado, classificando a proposta de preço da CTA
EMPREENDIMENTOS EIRELI, visto que, é possível aferir a exequibilidade de sua proposta, que contempla
todas as despesas necessárias para execução do objeto.
[...]
Conforme exposto, detalhadamente, as razões recursais, justificam a reforma do julgamento da proposta de
preço da recorrente no processo licitatório da Concorrência Pública n° 007/2019. A recorrente apresentou todos
os documentos exigidos no item 9.3 e 9.4 do edital, que versam sobre o conteúdo do envelope da proposta.
Também demonstrou que apresentou todas as planilhas solicitadas no termo de referência, e que sua proposta
contempla todos os insumos necessários para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos
sólidos, inclusive mão de obra. Outrossim, a recorrente demonstrou, fartamente, que a decisão atacada
confronta os dispositivos da Lei Federal n° 8.666/1993 (artigos 41, 43 e 45), assim como o posicionamento
doutrinário e o entendimento extraído das jurisprudências citadas. Nesse ponto, ratificamos dois pontos, que
atestam a irregularidade da decisão desta comissão: Pelo exposto, nestas circunstâncias, simplesmente
desclassificar a proposta do licitante que apresentou menor preço sem ofertar a ele a possibilidade de sanear
sua proposta, ao mesmo tempo em que reflete um formalismo exacerbado, ofende os princípios da
razoabilidade, da economicidade e da obtenção, pela Administração, da proposta mais vantajosa e exequível,
insculpidos nos art. 50da CF/1988, 2° da Lei 9.784/1999, 3' da Lei 8.666/1993 1...1. Se a irregularidade
praticada pela licitante vencedora a ela não trouxe vantagem, nem implicou em desvantagem para as demais
participantes, não resultando assim em ofensa à igualdade; se o vício apontado não interfere no julgamento
objetivo da proposta, não se vislumbra ofensa aos demais princípios exigíveis na atuação da Administração
Pública, correta é a adjudicação do objeto da licitação à licitante que ofereceu a proposta mais vantajosa, em
prestígio ao interesse público, escopo da atividade administrativa (grifamos)
11.14. O precisado Acórdão 834/2015-TCU-Plenário 1.4 preocupa-se em estabelecer a possibilidade de
aproveitamento das propostas com erros materiais sanáveis e irrelevantes, que não prejudicam o teor das
ofertas, em homenagem ao princípio da ragoabilidade e guando isso não se mostra danoso aos demais
princípios exigíveis na atuação da Administração Pública. Desta forma, é possível concluir que a proposta de
preço da empresa CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI deve ser classificada, tendo em vista que o critério para
julgamento da proposta é o de menor preço, e a falta de composição não altera/modifica o preço proposto.

IV – DA APRECIAÇÃO DO RECURSO PELA EQUIPE TÉCNICA COMPETENTE:

Com a apresentação tempestiva do referido Recurso apresentado pela empresa em epígrafe, foi solicitado em
despacho de instrução processual, encartado nos autos do Processo Administrativo, Parecer Técnico, o qual a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Mata de São João, ora demandante dos
serviços, após conhecer o teor do mencionado Pedido de Recurso, manifestou-se sobre o questionado,
prestando o seguinte esclarecimento:
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“A empresa CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI alega em sua peça recursal
que sua proposta de preço deve ser classificada, tendo em vista que o
critério para julgamento da proposta é o de menor preço, e a falta de
composição não altera/modifica o preço proposto.
Como já explanado por esta comissão de analise técnica e julgamento e
analisada pela própria Comissão Permanente de Licitação - COMPEL, várias
foram a inobservâncias ao edital, sendo apresentada a seguinte conclusão:
CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - Apresenta o CD-R solicitado no item
9.3.1.1 do edital sem informações, não devendo este ser levado em
consideração para que a empresa seja desclassificada já que se trata de um
equivoco que não altera o valor da proposta. Quanto ao fato da não
apresentação dos valores por extenso na planilha orçamentária, este também
não deve ser levado em consideração para que a empresa seja
desclassificada já que se trata de um equívoco que não altera o valor da
proposta. Quanto à ausência de planilha de discriminação para cada item da
planilha licitatória, cabe salientar que tal ausência pode ser sanada caso a
empresa seja considerada vencedora, já que não houve impacto no valor
total proposto. Quanto à ausência de detalhamento de demonstrativo de
mão-de-obra de custos com os fiscais e ausência de composição de preço
detalhado, cabe salientar que tais ausências impactam na análise dos
documentos tendo em vista a essencialidade destas informações. Sendo
assim, por estes motivos, a empresa é considerada desclassificada no
certame.
Cabe aqui salientar que a comissão utilizou-se do entendimento do Tribunal
de Contas da União, para todas as propostas de preço, pois compreende
possível permitir que a empresa ofertante da melhor proposta possa corrigir a
planilha apresentada durante o certame. No entanto, essa possibilidade não
pode resultar em aumento do valor total já registrado que serviu de
parâmetro comparativo entre os participantes.
“Acórdão 1.811/2014 – Plenário) Erro no preenchimento da planilha de
formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoração do preço ofertado”
Recentemente, ao analisar hipótese semelhante, o TCU indicou ser dever da
Administração a promoção de diligências para o saneamento de eventuais
falhas na proposta e reafirmou a impossibilidade de o licitante majorar o valor
inicialmente proposto:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das
respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar
diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que
não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 –
Plenário).(grifo nosso)
É importante sinalizar que a lei de licitações, ao prever a possibilidade de
realização de diligências (art. 43, §3º), expressamente vedou a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da
proposta. Nesse sentido:
Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações
que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º,
da Lei 8.666/93, desde que não resulte inserção de documento novo ou
afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão 2873/2014 –
Plenário) (grifo nosso).
Destarte, o Edital em questão informa que “A Empresa deverá
apresentar juntamente com suas propostas de preços, uma planilha de
custo de pessoal por tipo de mão de obra”. Apresentando no projeto
básico a seguinte informação:
- A coleta será executada com caminhões compactadores de resíduos com
reserva incluso, composta no mínimo por um motorista e 02 ajudantes
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coletores. Para monitoramento das atividades pela Contratada, a mesma
deverá disponibilizar pelo menos 2 (dois) fiscais para acompanhar os
serviços.(grifo nosso).
Ao analisar a proposta de preço da referida empresa, NÃO encontramos a
planilha de custo de pessoal por tipo de mão de obra para o fiscal.
Contudo, ainda salientamos que a empresa em questão não apresentou
memorial de calculo para analise da exeqüibilidade da sua proposta:
As licitantes deverão apresentar Memorial de calculo com as
composições de preço unitário detalhado para cada serviço de acordo
com as especificações, quantidades e dimensionamento referente à
pessoal, equipamentos, insumos e demais custos que sejam
necessários para os serviços exigidos nesse Edital e seus anexos.

Sendo assim não se há a possibilidade de averiguar se foi levado em
consideração o valor dos fiscais na proposta do preço.”

V – DAS CONTRARRAZÕES:
REF.: Contrarrazão interposta pela empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Aos 14 de fevereiro de 2020 foi protocolado junto ao Setor de Protocolo do município de Mata de São João/BA,
CONTRARRAZÃO tempestivamente, através do Processo Administrativo nº. 3.084/2020, pela empresa
preambularmente identificada, na seguinte forma:
[...]
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n. 06.096.502/0001-44 com sede na Travessa Bahia, s/n, Rua Democrata, lote 24, quadra 41, Jardim Petrolar,
CEP: 48.031- 080, devidamente representada por quem de direito o Senhor ALLISSON MATEUS SANTOS
PINHEIRO, Brasileiro, Empresário, inscrito no RG no: 97.27599-99 e no CPF sob o no 011.966.375-98, vem
respeitosamente perante esta r. Comissão, nos termos do art. 40, inciso XVIII, da lei 10.520/2002, apresentar,
tempestivamente, CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, Interposto pelas empresas CTA
EMPREENDIMENTOS EIRELI e TORRE CONSTRUÇÕES LTDA, pelos fatos e mediante as razões de direito
expostas a seguir, requerendo a manutenção integral da decisão desta Comissão, bem como o seguimento
das inclusas razões, a fim de que o certame tenha continuidade com adjudicação e habilitação da licitante
vencedora. Nestes termos, Pede e espera deferimento.
DA MANIFESTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES Após a abertura dos envelopes com as propostas, a sessão foi
suspensa para análise das propostas, julgadas as propostas de preços, ficou decidido que a empresa M.
PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, atendeu aos itens: 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.1.3, 9.3.4, 9.3.5,
9.4.1.1 e 9.4.1.2. No tocante ao item 9.4.1.3 e anexo II do edital, folha 26/63, a empresa divergiu conforme o
solicitado no edital, sendo que esta brilhante Comissão, entendeu que tal erro não compromete o valor total da
proposta, podendo o erro ser sanado, caso a empresa seja considerada vencedora do certame. As empresas
CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI e TORRE CONSTRUÇÕES LTDA, não conformadas com a decisão da R.
Comissão, resolveram recorrer, apontando, inconsistentes alegações, usando os mesmos argumentos, apenas
modificando a redação, em que a proposta da M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é
inexequível. Pelo qual refutamos veemente. PRELIMINARMENTE, sem muitas delongas, cabe aqui dizer, que
não merece prosperar o inconformismo das recorrentes. É defeso a qualquer empresa, não só as Recorrentes,
discordar do posicionamento da administração, conforme define a própria lei que institui e regulamenta as
licitações públicas. Contudo a ilegalidade apontada nos Recursos é injustificado, e tenta agora inutilmente
tumultuar um processo licitatório legítimo e legal utilizando-se deste remédio constitucional, o que no momento
e na situação atual não se justifica. Não há, e nem houve, portanto, ausência de legalidade de agir e muito
menos impossibilidade dos concorrentes apresentarem melhor proposta. Pois bem a empresa M. PINHEIRO
CONSTRUÇÕES E 5 RVIÇOS LTDA acompanhada da convicção de que os regramentos eÁ ta I idos foram
corretamente aplicados, quanto da analise de sua proposta.
Portanto, acertadamente foi a decisão da R. Comissão em classificar, a empresa M. PINHEIRO
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CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, nos termos do art. 30, da Lei 8.666/93, assim estabelecido: Art. 3° A
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade da impessoalidade da moralidade da igualdade da publicidade da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são
correlatos(gn).
Neste compasso a licitante 14. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, está certa de que sua
proposta ofertada atende, de forma cristalina, as condições do edital. Desta sorte em observância aos
princípios da vinculação do instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da isonomia, a R. Comissão
acertadamente classificou a proposta da M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Marçal Justen
Filho in Comentário a Lei de Licitações e Contratos Administrativos Dialética 8a ed p 75 com limpidez peculiar
assim pontifica: "A apresentação de documentos, o preenchimento de formulários, a elaboração das propostas
não se constituem em condutas ritualisticas. Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em conduzirse do modo mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio de verificar se o licitante cumpre os
requisitos de idoneidade e se sua proposta é satisfatória e vantajosa." Os ora recorrentes, esquecem o
interesse público do processo licitatório e passa a conferir os pontos e vírgulas como se isso fosse o mais
importante a fazer. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor
consequências de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da
Lei ou do edital devem ser interpretadas como instrumentais.(TC 004809/1999-8 Decisão 695-99 DOU 8/11/99
p50 e BLC n 4 2000 p 203). Na mesma esteira dispõe a IN SLTI/MPOG n 02/2008 em seus art. 29-A... I
t6INHEIRCI - nN EMPREENDIMENTOS Art. 29-A
A análise da exequibilidade de preços nos serviços continuados com dedicação exclusiva da • mão de obra do
prestador deverá ser realizada com o auxilio da planilha de custos e formação de preços, a ser preenchida pelo
licitante em relação à sua proposta final de preço.(Incluído pela IN 3 de 15/10/2009)(...)
§20 ERROS NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA NÃO SÃO MOTIVO SUFICIENTE PARA A
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, QUANDO A PLANILHA PUDER SER AJUSTADA SEM A
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO PREÇO OFERTADO, ,E DESDE QUE SE COMPROVE QUE ESTE É
SUFICIENTE PARA ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO.(Incluído pela IN 3 de
15/10/2Ó09).
Em que pese a força da argumentação suso expendida no sentido de que a proposta da ri. PINHEIRO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi elaborada em obediência ao edital, convém ressaltar que não se tem
intenção de ficar-se tergiversando com teses e argumentações hipotéticas.
Deveras o real intento da M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA é demonstrar que sua proposta
está regiamente correta, nos termo do edital. Assim sendo seja pelo prisma do formalismo seja pelo principio
da vinculação, ou pela perspectiva do critério dominante, constata-se ser que a proposta da M. PINHEIRO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está intrinsicamente arreigada ao edital. Diante da aplicabilidade do
principio dá vinculação ao edital, a empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
acertadamente elaborou sua proposta levando em consideração as exigências editalícia.
Corroborando com esse principio trazendo a baila o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina em que já afirmou que os critérios de aferição da vinculação ao instrumento convocatório
devem ser objetivos. Vejamos: "O principio da vinculação ao edital presente no procedimento licitatório obriga
os licitantes, como também a administração, ao julgamento das propostas pautadas exclusiv'amente nos
critérios objetivos definidos no edital, com a devida observância ao tratamento isonômico entre os licitantes"
(T3SC - ACMS n. , de Blumenau, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, julgada em 24/04/2007). O célebre autor,
Marçal 3usten Filho, assim posicionou-se acerca do tema:
Assim, a Administração tem liberdade para escolher as condições sobre o contrato futuro. Porém, deverá
valerse dessa liberdade com antecedência indicando exaustivamente suas escolhas. Tais escolhas serão
consignadas no ato convocatório da licitação , que passará a reger a conduta futura do administrador. Além da
lei, o instrumento convocatório da licitação determina as condições a serem observadas pelos envolvidos na
licitação . A vinculação ao instrumento convocatório complementa a vinculação à lei. (JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2002). Não resta dúvida
que o principib de vinculação ao instrumento convocatório é um dos mais importantes norteadores das
licitações públicas e este entendimento é pacifico em todas as esferas, conforme podemos perceber:
Trouxemos o posicionamento da Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Agora de forma a consubstanciar com a melhor
doutrina, colacionamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
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Ementa RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO DO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. - O Principio 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. Processo: REsp 354977 SC
2001/0128406-6 1. Relator(a): Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS / Julgamento: 17/11/2003 Órgão
Julgador: Ti - PRIMEIRA TURMA / Publicação: D3 09.12.2003 p. 213. Desta sorte resta robusta e comprovada
decisão da R. Comissão ao classificar a proposta da M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e
após analisar a aceitabilidade da proposta e da documentação, declarando vencedora do certame.
VI – DA APRECIAÇÃO DA CONTRARRAZÃO PELA EQUIPE TÉCNICA COMPETENTE:

Com a apresentação tempestiva da referida Contrarrazão apresentada pela empresa em epígrafe, foi
solicitado em despacho de instrução processual, encartado nos autos do Processo Administrativo, Parecer
Técnico, o qual a Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Mata de São João, ora
demandante dos serviços, após conhecer o teor do mencionado Pedido de Recurso, manifestou-se sobre o
questionado, prestando o seguinte esclarecimento:
““A empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. apresenta em
sua peça de contrarrazões os motivos para a manutenção da classificação da
mesma”.
Informamos que o processo foi analisado para resposta dos recursos apresentados
pelas demais empresas”
VII- DA FUNDAMENTAÇÃO AO RECURSO
Trata-se de análise de Recurso Administrativo interposto pela empresa devidamente qualificada acima
Inicialmente cabe aqui esclarecer que todo o procedimento licitatório foi conduzido com lisura e em obediência
aos preceitos legais, observando de forma precípua os Princípios Constitucionais da Legalidade, da
Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade e da Probidade Administrativa, vez que o
respeito às vertentes constitucionais elencadas nos Princípios relacionados, condiciona esta Administração a
ater-se às determinações constantes na letra da lei.
Após conhecer as razões expostas na peça recursal apresentada, a Presidente da Comissão de Licitações
com respaldo no Parecer Técnico, acima transcrito, emitido pelo Engº Fernando Cesar Alves de Almeida,
Membro da Comissão de Analise Técnica e Julgamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEOSP,
conforme despacho processual encartado ao Processo Administrativo Nº 2.759/2020, apensado ao Processo
Administrativo Nº 21.503/2019, o qual ratifica e mantém o posicionamento realizado no momento da Analise
Técnica e Julgamento, vejamos: “Ao analisar a proposta de preço da referida empresa, NÃO encontramos a
planilha de custo de pessoal por tipo de mão de obra para o fiscal.
Contudo, ainda salientamos que a empresa em questão não apresentou memorial de calculo para
analise da exeqüibilidade da sua proposta:
As licitantes deverão apresentar Memorial de calculo com as composições de preço unitário detalhado para
cada serviço de acordo com as especificações, quantidades e dimensionamento referente à pessoal,
equipamentos, insumos e demais custos que sejam necessários para os serviços exigidos nesse Edital e seus
anexos.
Sendo assim não se há a possibilidade de averiguar se foi levado em consideração o valor dos fiscais
na proposta do preço.”
Salientamos que no Parecer N°. 01/2020 a empresa M. PINHEIRO já foi considerada Desclassificada por
apresentar o campo da composição de preço unitário referente a “ Total do Montante A+B+C” somatório
incorreto no valor de R$ 1.400.950,88, o que poderia ser sanado através de promoção de diligências se tal
fato não majorasse o valor total proposto pela referida empresa, conforme Acórdãos abaixo indicados:
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de
custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação
antecipada
das
respectivas
propostas,
devendo
a
Administração contratante realizar diligências junto às licitantes
para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado
o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).
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“Acórdão 1.811/2014 – Plenário) Erro no preenchimento da planilha
de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para
a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada
sem a necessidade de majoração do preço ofertado”
“A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos
e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das
respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar
diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas,
desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão
2.546/2015 – Plenário).‘

Logo, não seria isonômico o aceite de nova Proposta de Preços com falhas que altere o valor inicial proposto,
conforme exemplificado acima.
Quanto a Desclassificação da empresa RECORRENTE a Presidente da COMPEL expõe o seguinte:

Considerando que planilha de custo de pessoal por tipo de mão de obra para o fiscal é
considerado documento que faz parte do rol de informações pertinentes á prestação dos referidos
serviços e que a ausência de tal informação impacta no valor inicial proposto;
Assim, se consideradas procedentes as razões apresentadas no Recurso interposto
tempestivamente pela RECORRENTE esta Administração estará ferindo o Principio da Isonomia;
uma vez que a Administração Pública não somente deve buscar a proposta mais vantajosa, mas
também demonstrar que concedeu à todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade.
Vale ressaltar ainda que uma vez publicado o edital, as licitantes poderão solicitar o esclarecimento
de dúvidas ou impugnar esse instrumento, inclusive se forem identificadas cláusulas editalícias com
suposta ilegalidade/irregularidade, devem ser exigidas devidas correções, com o fim de adequá-las
á Legislação. Tal prerrogativa é um direito de qualquer cidadão e/ou licitante por serem
considerados legalmente parte legítima para tais atos.
Faz-se necessário esclarecer que a Administração Pública não deve levar em conta somente o
menor preço ofertado, mas também os aspectos técnicos que garantirão a futura execução do
objeto a ser contratado.
VIII - DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRARRAZÃO APRESENTADA PELA EMPRESA M. PINHEIRO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Trata-se de análise das Contrarrazões interposta pela empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA.
Sendo assim, a COMPEL esclarece o seguinte:
As alegações já foram devidamente esclarecidas na fundamentação do Recurso acima indicada, logo, entende
a Presidente da COMPEL ter respondido todos os tópicos abordados na Peça Recursal e Contrarrazões.

IX - DO PARECER

Tendo em vista o Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteia a conduta dos
licitantes e dos agentes públicos, a qual tem que ser lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes
e as regras da boa administração.
Considerando que ao descumprir normas constantes do Edital a Administração Pública se frustra a própria
razão de ser da Licitação e viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a Legalidade,
a Moralidade, a Isonomia.
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A Administração Pública se destina a garantir a observância do princípio constitucional da Isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a
todos interessados.
Diante do exposto, a COMPEL do Município à luz do objeto licitado e da conformidade das condições
editalícias com o ordenamento jurídico, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já expostos, opina
quanto ao conhecimento e julgamento de PROCEDÊNCIA PARCIAL do RECURSO através do Processo
Administrativo nº. 2.759/2020 pela empresa CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI e IMPROCEDÊNCIA da
CONTRARRAZÃO apresentada através do Processo Administrativo nº. 3.084/2020 pela empresa M.
PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Os autos serão encaminhados à Autoridade Superior para análise, cuja decisão final deste julgamento será
feita na forma da Lei e permanecem com vista franqueada aos interessados.
Em atenção ao Art. 109, § 4º, da Lei 8.666/93, encaminham-se os autos ao Senhor Otávio Marcelo Matos de
Oliveira, Prefeito do Município, para sua análise e superior decisão.
Publique-se, após o transcurso do da decisão final deste julgamento.

SMJ

Mata de São João, 28 de fevereiro de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
69 - Ano - Nº 3261

Segunda-feira
9 de Março de 2020
70 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 07/2019
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa TORRE CONSTRUÇÕES LTDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO no uso das suas atribuições legais, em conformidade
com o disposto no art. 109, § 4º da Lei 8666/93, dispõe que:
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela
EMPREENDIMENTOS EIRELI, através do Processo Administrativo Nº. 2.759/2020;

Licitante,

a

CTA

CONSIDERANDO a Contrarrazão apresentada pela Licitante, a M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, através do Processo Administrativo Nº. 3.084/2020;
CONSIDERANDO Parecer Técnico, emitido pelo Engº Fernando Cesar Alves de Almeida, Membro da
Comissão de Analise Técnica e Julgamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEOSP;

CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer N°. 001,
datado de 28 de fevereiro de 2020, e a decisão em opinar pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do RECURSO
interposto pela empresa CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI e IMPROCEDÊNCIA da CONTRARRAZÃO
apresentada pela empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, referente á
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 07/2019, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para realização
de coleta manual (porta a porta) e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (classe IIA), no
Município de Mata de São João/BA
RESOLVE
Julgar PROCEDENTE PARCIALMENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa CTA
EMPREENDIMENTOS EIRELI e IMPROCEDENTE a CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa M.
PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS em referência ao Certame da Licitação na Modalidade
CONCORRÊNCIA PÚBLICA tombada sob o Nº. 07/2019, Processo Administrativo Nº 21.503/2019.

Mata de São João, 06 de março de 2020

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João
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0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº405/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°435/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3420/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Raimundo Santos Moreira

018.106.855-91

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
72 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº390/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°409/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3233/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Raimundo Nonato Batista Bispo

107.365.225-49

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
73 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº389/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°469/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3407/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Raymundo Jose Lourido Viana

214.251.915-68

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
74 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº392/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°483/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3441/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

C.N.PJ/CPF

Roberto Matos Santos

254.560.165-91

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
75 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº399/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°475/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3419/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Viviane Vicheneovski

081.644.548-69

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
76 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº410/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°504/2020, lavrada por este fisco em 27/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3787/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Açu da Torre Empreendimentos Imobiliários Ltda

C.N.PJ/CPF

14.393.821/0001-40

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
77 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº411/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°505/2020, lavrada por este fisco em 27/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3783/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Açu da Torre Empreendimentos Imobiliários Ltda

C.N.PJ/CPF

14.393.821/0001-40

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
78 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº397/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°415/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3245/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

David Fernandes Vinhas Junior

136.601.285-20

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
79 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº395/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°484/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3438/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

C.N.PJ/CPF

Dorgival Lima Miranda

056.601.225-15

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
80 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº409/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°405/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3229/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Edmilson da Penha e Cintia de Oliveira Silva

065.289.288-43

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
81 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº404/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°417/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3251/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Edney Oliveira Souza

337.925.775-34

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
82 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº406/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°511/2020, lavrada por este fisco em 28/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3746/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Frederick Carson Phillips

740.395.391-68

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
83 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº391/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°411/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3242/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Gilberto Trioschi Fernandes Guerra

327.607.525-34

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
84 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº408/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°397/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3223/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Jeronimo Perreira de Santana

288.824.905-72

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
85 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº407/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°503/2020, lavrada por este fisco em 27/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3782/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

João Carlos de Almeida

306.834.677-00

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
86 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº400/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°418/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3252/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Jose de Souza Campos

040.995.165-04

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
87 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº401/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°421/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3256/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Jose de Souza Campos

040.995.165-04

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
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Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº402/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°419/2020, lavrada por este fisco em 19/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3253/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Jose de Souza Campos

040.995.165-04

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
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Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº393/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°479/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3491/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Marlene Conceição dos Santos

166.016.375-72

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
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Mata de São João

0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº398/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°473/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3414/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Mauro Otavio da Cunha Anchieta

105.322.128-27

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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9 de Março de 2020
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0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº403/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°563/2020, lavrada por este fisco em 28/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3863/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Nicolaus Dieter Schriefer

005.660.125-53

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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9 de Março de 2020
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0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº396/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°561/2020, lavrada por este fisco em 28/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3862/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

C.N.PJ/CPF

CONTRIBUINTE

Norma Cristina Lima Figueiredo

489.119.415-49

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG
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0EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ INTIMAÇÃO Nº394/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do
inciso IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006
alterada pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 377/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso
III do artigo 26 da mesma Lei, a agente de fiscalização do Município, órgão da Secretaria de
Administração e Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pela Policia
Municipal do Município, na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as
outras vias de conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL,
considerando-se intimado o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e
acessórias apontadas no auto de infração n°482/2020, lavrada por este fisco em 20/02/2020, objeto
do Processo Administrativo fiscal n°3998/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do
Município. O referido auto de infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e
Fiscalização. O atendimento do presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal
do contribuinte ou do procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no
seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99700-2502
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

C.N.PJ/CPF

Paulo da Silva Ramos

175.296.625-20

Cópia do supra citado termo de notificação, poderá ser obtido no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março de 2020.

_____________________________________

Márcia Nascimento dos Santos
Polícia Municipal – Matrícula: 7560
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1539/2015, publicado na SEG em 06/07/2015 e Lei
Municipal nº740/2019 publicado no Dom em 27 de fevereiro de 2019).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11º AVISO DE CONVOCAÇÃO PROCESSO DE SELEÇÃO DE
MONITORES VOLUNTÁRIOS - EDITAL N° 001/2020
Em conformidade com o Edital nº 001/2020, publicamos o resultado do Processo
de Seleção de Monitores Voluntários, conforme listados no Anexo I, os voluntários
CLASSIFICADOS/HABILITADOS como FACILITADOR CODIGO F03S, F03L
deverão comparecer para entrega dos documentos citados abaixo, acompanhados
dos originais para autenticação no dia 11/03/2020 (QUARTA-FEIRA), ás 08:30h ás
10:00h.

O candidato deverá comparecer munido de um documento de identificação
com foto e cópia dos seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade;
b) Cartão do Banco do Brasil;
c) Antecedentes Criminais

O candidato que deixar de comparecer por qualquer motivo no dia, local e
horário estabelecidos neste edital será considerado desistente, ELIMINADO
DO PROCESSO SELETIVO.

Mata de São João, 05 de março de 2020

Comissão Coordenadora, conforme Decreto nº 034/2020

Alex do Espírito Santo Carvalho
Membro matrícula 8403

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG
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Márcia Cristina Fernandez Baqueiro
Membro matrícula 7990

Rosana Araujo Almeida
Membro matrícula 7235

Elzilane dos Santos Silva
Membro matrícula 6936

Elenilde Oliveira Lima Miranda
Membro matrícula 6966
Sâmela Tamene Barbosa Macedo Brito
Membro matrícula 6576
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ANEXO I – DIA 11/03/2020 - 8:30h (manhã)
LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro - Mata de São João - BA, 48280-000)

CÓDIGO DA VAGA: F03S - SEDE
FACILITADOR – ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO
Nº
200

NOME
LEILA SENA SANTOS DA PURIFICAÇÃO

SITUAÇÃO
CLASSIFICADO/HABILITADO

201

MAIANA SANTOS DA LUZ

CLASSIFICADO/HABILITADO

202

SARA DOS SANTOS FERREIRA

CLASSIFICADO/HABILITADO

203

BÁRBARA CONCEIÇÃO ARAÚJO SOUZA

CLASSIFICADO/HABILITADO

204

NOEME FIALHO DOS SANTOS

CLASSIFICADO/HABILITADO

205

LARISSA DE JESUS SANTOS

CLASSIFICADO/HABILITADO

ANEXO II – DIA 11/03/2020 - 8:30h (manhã)

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ÁUREO DE OLIVEIRA FILHO
(Rua Direta de Malhadas, S/nº, Malhadas - Mata de São João - BA, 48280-000)

CÓDIGO DA VAGA: F03L - LITORAL
FACILITADOR – ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO
Nº
55
56
57
58
59

NOME
TATIANE NUNES DE QUEIROZ
SANDRA MARQUES DOS SANTOS
ADALICE BEZZERA DE SOUZA
GIVANILDA MARIA LIBANIA DA SILVA
IRANI DE CARVALHO SANTOS

SITUAÇÃO
CLASSIFICADO/HABILITADO
CLASSIFICADO/HABILITADO
CLASSIFICADO/HABILITADO
CLASSIFICADO/HABILITADO
CLASSIFICADO/HABILITADO
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O candidato que deixar de comparecer por qualquer motivo no dia e horário estabelecido será
considerado desistente ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO.


Mata de São João/BA, 09 de Março de 2020.
Comissão Coordenadora, conforme Decreto nº 1045/2019

Vivian Germano Moura

Allana Mariza Germano Moura de Santana

Matrícula 5829

Matrícula 7933

Maisa dos Santos Neto
Matrícula 6329

George da Silva Chimada
Matrícula 7514

Claudio Santos da Cunha
Matricula 812
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ANEXO I
Data:11/03/2020 – QUARTA-FEIRA – ás 08:30 horas
LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA
(Endereço; Luiz Antonio Garcez, n° 140 – Centro – Mata de São João)
CARGO:AGENTE DE VARRIÇÃO
CÓDIGO DA VAGA: 001-SEDE
ORDEM
65
66
67
68
69
70

CANDIDATO
JOSE DA HORA LIMA
THAIS GONÇALVES DOS SANTOS
JOSE MIGUEL DE FRANÇA SANTOS
VANDERSON FERREIRA MENEZES
MANOEL CRISPIM ANJOS DA PAIXÃO
AILTON MELO DA SILVA

SITUAÇÃO
APTO
APTO
APTO
APTO
APTO
NÃO COMPARECEU

RG
0988411814
1374145106
1124565370
1573508861
1206194316
0463640217
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ANEXO II
Data:10/03/2020 – TERÇA-FEIRA – ás 08:30 horas
LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA
(Endereço; Luiz Antonio Garcez, n° 140 – Centro – Mata de São João)
CARGO:AGENTE DE VARRIÇÃO
CÓDIGO DA VAGA: 002-LITORAL

ORDEM
CANDIDATO
36
JOSE CUPERTINO DE NORONHA JUNIOR
37
FRANCINALDA DOS SANTOS ARAJO
38
JOSIANE ARAUJO DOS SANTOS

SITUAÇÃO
APTO
APTO
APTO

RG
1602374406
3506336
1555950752
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EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0418/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00396/2020, lavrada por este fisco em 18/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003392/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Herondino Ferreira Sales

C.N.PJ/CPF
064.182.445/91

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).
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EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0417/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00388/2020, lavrada por este fisco em 18/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003300/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Heuder de Oliveira Andrade Junior

C.N.PJ/CPF
067.775.345/47

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).
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EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0424/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00387/2020, lavrada por este fisco em 18/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003301/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Ivanilda Sacramento Ribeiro

C.N.PJ/CPF
612.991.545/49

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).
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EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0426/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00373/2020, lavrada por este fisco em 18/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003314/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Joelma Aparecida Santos

C.N.PJ/CPF
858.008.725/20

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).
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EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0421/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00384/2020, lavrada por este fisco em 18/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003304/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

José CiriacoPereira

C.N.PJ/CPF
079.229.815/20

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).
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EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0420/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00391/2020, lavrada por este fisco em 18/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003297/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Nivaldo Campos Reis

C.N.PJ/CPF
018.364.985/00

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).
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EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0412/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00491/2020, lavrada por este fisco em 21/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003325/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Regina Celeste De Almeida

C.N.PJ/CPF
003.777.085/34

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).
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EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0416/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00489/2020, lavrada por este fisco em 21/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003323/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Renato Cunha Souto

C.N.PJ/CPF
968.159.905/59

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
110 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0414/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00495/2020, lavrada por este fisco em 21/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003326/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Almir Fernandes Pedreira

C.N.PJ/CPF
397.382.640/49

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
111 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0423/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00368/2020, lavrada por este fisco em 18/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003319/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Ana De Santana Rodrigues

C.N.PJ/CPF
896.600.055/04

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
112 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0413/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00492/2020, lavrada por este fisco em 21/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003570/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Angela Maria De Oliveira Carrera

C.N.PJ/CPF
068.967.405/82

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
113 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0422/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00378/2020, lavrada por este fisco em 18/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003310/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Antônio Barbosa da Silva

C.N.PJ/CPF
465.903.745/20

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
114 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0415/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00488/2020, lavrada por este fisco em 21/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003322/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Antonio Maurilio De Souza Almeida

C.N.PJ/CPF
163.551.805/91

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
115 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0419/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00395/2020, lavrada por este fisco em 18/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003393/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Antonio Ribeiro de Jesus

C.N.PJ/CPF
003.497.475/04

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
116 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0422/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00390/2020, lavrada por este fisco em 18/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003298/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Edimar Da Conceicao Silva

C.N.PJ/CPF
292.376.375/00

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8WUXKMUSHD8AT+Z5N3JBJG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
9 de Março de 2020
117 - Ano - Nº 3261

Mata de São João

EDITAL DE / INTIMAÇÃO Nº0425/2020
(EMITIDO PELA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO)

Pelo presente EDITAL, publicado em órgão da imprensa oficial da Prefeitura Municipal de Mata de
São João, e afixado em dependência desta repartição fiscal franqueada ao público, nos termos do inciso
IV, do artigo 25 do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal n°. 280/2006 alterada
pela Lei n°. 336/2007, pela Lei n°. 376/2008 e pela Lei n°. 405/2009), Culminado com o inciso III do artigo
26 da mesma Lei, a Coordenadora Fazendária do Município, órgão da Secretaria de Administração e
Finanças, da Prefeitura de Mata de São João, neste ato, representada pelo Agente Fiscal do Município,
na tentativa de cobrança do erário municipal e pelo exaurimento de todas as outras vias de
conclamação para as obrigações com esta Prefeitura, se não por este EDITAL, considerando-se intimado
o contribuinte identificado abaixo, a cumprir as obrigações principais e acessórias apontadas no auto
de infração n° 00490/2020, lavrada por este fisco em 21/02/2020, objeto do Processo Administrativo
fiscal n° 003324/2020, que se encontra na Coordenadoria Fazendária do Município. O referido auto de
infração foi emitida pelo Setor de Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização. O atendimento do
presente deverá ser feito pessoalmente, através do representante legal do contribuinte ou do
procurador devidamente habilitado, com instrumento de procuração, no seguinte endereço:
COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO
Rua Luiz Antonio Garcez, 140 – Centro Administrativo.
Bairro: Centro – Cidade: Mata de São João-BA.
CEP: 48.280-000 – Tel.: (71) 3635-1669/ (71) 99696-2461
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias após a fixação do presente EDITAL, sem que tenha havido manifestação do
interessado ou de seu representante legal, considerar-se á o contribuinte cientificado a partir do11 (décimo
primeiro) dia da publicação.

CONTRIBUINTE

Eliene Oliveira Louzado

C.N.PJ/CPF
071.838.105/00

Cópia do supracitado termo de notificação poderá ser obtida no mesmo endereço de atendimento apontado
acima.

Mata de São João/BA, 09 de março 2020

_____________________________________

Jozan Silva Dos Santos – Matrícula 7441
POLÍCIA MUNICIPAL
(Por delegação de competência atribuída pelo decreto municipal nº. 1176/2015, publicado no DOM em 09/03/2015 e lei
municipal n° 740/2019 publicada no DOM em 27 de fevereiro de 2019).
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