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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

DECRETO Nº 0367/20 de Março de 2020
Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa-QDD
do Poder Executivo relativo ao exercício de 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE Mata de São João, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com
fundamento no que dispõe a Lei Municipal nº 750, de 09 de Julho de 2019.

DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado, na forma do Anexo Único deste Decreto, o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2020.
Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Gestor - Otavio Marcelo Matos De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass de Comunicação
Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140 - Centro Administrativo
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Decreto N.º 000367/20
ANEXO ÚNICO
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA-QDD
Órgão / Unidade
Classificação Funcional Programática / Ação
Código
Denominação
05.00
05.05

Grupo/
Modalidade

Natureza Despesa
Detalhamento
Elemento
Fonte Recurso

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

37.065,90
37.065,90

37.065,90
37.065,90

02.0095 (0095).9
.01.0001 (0001).
02.0095 (0095).9
Total do Grupo:

200,00
100,00
0,00
100,00
200,00

200,00
0,00
200,00
0,00
200,00

.02.0019 (0019).
.02.0019 (0019).
Total do Grupo:

2.750,00
0,00
2.750,00
2.750,00

2.750,00
2.750,00
0,00
2.750,00

04
11

.02.0019 (0019).
.02.0019 (0019).
Total do Grupo:

28.638,54
0,00
10.000,00
10.000,00

28.638,54
10.000,00
0,00
10.000,00

3.3.90
3.3.90

30
32

.01.0000 (0000).
.01.0000 (0000).
Total do Grupo:

18.638,54
0,00
18.638,54

0,00
18.638,54
18.638,54

3.3.90
3.3.90

30
35

.01.0000 (0000).
.01.0000 (0000).
Total do Grupo:

4.790,00
4.790,00
0,00
4.790,00

4.790,00
0,00
4.790,00
4.790,00

30
39

.01.0000 (0000).
.01.0000 (0000).
Total do Grupo:

687,36
687,36
0,00
687,36

687,36
0,00
687,36
687,36

53.550,00
53.550,00

53.550,00
53.550,00

53.550,00
0,00
53.550,00
53.550,00

53.550,00
53.550,00
0,00
53.550,00

40.300,00
40.300,00

40.300,00
40.300,00

12.365.004.1.003 - AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUC. INFA
4.4.90
51
4.4.90
51
4.4.90
52

12.361.004.2.013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90
11
3.1.90
16

12.365.004.2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.90
3.1.90

12.361.004.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR

12.364.004.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
3.3.90
3.3.90

07.00
07.07

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

27.813.003.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIP. DE LAZER E B
4.4.90
51
4.4.90
52

20.00
20.21

Alteração
(Em R$)
Reforço
Anulação

.01.0000 (0000).
.01.0000 (0000).
Total do Grupo:

SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.541.011.2.011 - GESTÃO DE AÇÕES VOLTADAS À CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.3.90

04
11
13

.01.0000 (0000).
.01.0000 (0000).
.01.0000 (0000).
Total do Grupo:

40.300,00
22.843,84
0,00
16.816,16
39.660,00

40.300,00
0,00
39.660,00
0,00
39.660,00

40

.01.0000 (0000).

0,00

640,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Decreto N.º 000367/20
ANEXO ÚNICO
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA-QDD
Órgão / Unidade
Classificação Funcional Programática / Ação
Código
Denominação
20.00
20.21

Grupo/
Modalidade

Natureza Despesa
Detalhamento
Elemento
Fonte Recurso

SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.541.011.2.011 - GESTÃO DE AÇÕES VOLTADAS À CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90

46

.01.0000 (0000).
Total do Grupo:

TOTAL GERAL

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal
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Alteração
(Em R$)
Reforço
Anulação
40.300,00
40.300,00

40.300,00
40.300,00

40.300,00
640,00
640,00

40.300,00
0,00
640,00

130.915,90

130.915,90
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DECRETO Nº. 604/2020

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. IRILENE DO NASCIMENTO FRANÇA, do cargo de
COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL - INTERINA, SÍMBOLO CC09, e
nomeada para o cargo COORDENADORA DE ENFERMAGEM, SÍMBOLO CC09,
constante da Lei Municipal N°. 636/2017, atualmente em vigor.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA
BAHIA, em 08 de maio 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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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

DECRETO Nº 0594/20 de Maio de 2020

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação
no Orçamento Programa 2020.
O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei
Municipal nº 000765/19 de 1 de NOVEMBRO de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
13.13 - SECRETARIA DE ESPORTE
(331) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.022-00.1.0000

- Obras e Instalações

37.150,22

Total da Unidade:

37.150,22

Total Suplementação:

37.150,22
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da
anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do
excesso de arrecadação.
13 - SECRETARIA DE ESPORTE
13.13 - SECRETARIA DE ESPORTE
(333) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.050-00.1.0000 - Material de Consumo

37.150,22
Total da Unidade:

37.150,22

Total Anulação:

37.150,22

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.
Gabinete do(a) Prefeito(a), 7 de Maio de 2020.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:
Fonte: 0.1.00
Total:

Adição

Redução

37.150,22

37.150,22

37.150,22

37.150,22
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO FINANCEIRO Nº 0368/20
DE 25 DE MARÇO DE 2020

"Abre, no âmbito do Poder Executivo, o crédito suplementar no
valor de R$ 7.195.319,70 (sete milhões, cento e noventa e
cinco mil trezentos e dezenove reais e setenta centavos), com
recursos oriundos de superávit financeiro, na forma que indica
e dá outras providências."

O(a) PREFEITO(a), no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei n° 4.320/64, em seus art. 41, inc. I e 43,
§1°, inc. I e com o § 2º, combinado com o disposto na LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único, e devidamente autorizada pela Lei
Orçamentária vigente n° 000765/19 de 1 de NOVEMBRO de 2019, no seu Art.5º. Inciso I, alínea a.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Municipal vigente, no âmbito do Poder Executivo, o crédito suplementar no valor de R$
7.195.319,70 (sete milhões, cento e noventa e cinco mil trezentos e dezenove reais e setenta centavos) , destinado ao
reforço das dotações relacionadas abaixo:

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0004.1.003 - AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL/CRECHES
44905100000000 - 00.2.0095.950 - Obras e Instalações

4.579.152,65

12.365.0004.1.003 - AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL/CRECHES
44905200000000 - 00.2.0095.950 - Equipamentos e Material Permanente

116.167,05
Total da Unidade:

4.695.319,70

20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO
20.20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO
11.334.0011.1.118 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO AO TRABALHO E À RENDA
33909300000000 - 00.2.0090.900 - Indenizações e Restituições

Art. 2º -

2.500.000,00
Total da Unidade:

2.500.000,00

Total Suplementação:

7.195.319,70

Os recursos para acorrer à abertura do crédito de que trata este Decreto decorrerão de utilização do Superávit
Financeiro do exercício de 2019,apurados conforme Balanço Patrimonial conforme detalhamento abaixo;
SUPERÁVIT:
Fonte: 0.2.90

2.500.000,00

Fonte: 0.2.95

4.695.319,70
Total:

7.195.319,70

Art. 3º -

As modificações orçamentárias efetuadas por este decreto ficam consignadas ao Orçamento das Unidades
Orçamentárias indicadas, incorporado ao Quadro de Detalhamento da Despesa das mesmas.

Art. 4º -

Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 25 de Março de 2020.

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal
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A P O S T I L A - COMPEL Nº 51/2020
o

A Prefeitura de Mata de São João, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n
13.805.528/0001-80, com sede à Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140 - Centro, Mata de São João – Bahia, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Otávio Marcelo Matos de Oliveira, CPF nº. 107.252.535-68,:com, base no
que dispõe a Lei nº 8.666/93 e na Lei Municipal de Licitações nº 294/2006, nos limites permitidos por esta Lei, vem
através da presente firmar:
RETIFICAÇÃO:

1. Fica alterado o número do Contrato oriundo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 02/2020, cujo objeto é
Contratação de empresa especializada para fechamento com elementos de vedação com vigas baldrames,
execução de piso de concreto, cobertura e área externa do galpão industrial conforme contrato n° 0502948-88
firmado entre a prefeitura de Mata de São João e a Caixa Econômica Federal, destinado ao apoio financeiro de
despesa de capital por meio do FINISA (Programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento), na sede
do município de Mata de São João - BA, firmado em 22 de abril de 2020, entre a Prefeitura de Mata de São
João, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.805.528/0001-80, com sede à
Rua Luiz Antônio Garcez, s/n, Centro, Mata de São João - Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal,
Sr. Otávio Marcelo Matos de Oliveira, CPF nº. 107.252.535-68 doravante denominado CONTRATANTE, e, do
outro lado, a Empresa MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o no 03.414.962/0001-85, estabelecida à Rua Bossoroca, 204 A, Bairro Brasília, Feira de
Santana/BA, CEP: 44.088-540, através de seu Representante Legal, Sr. Marcelo Vicente da Silva, portador de
cédula de identidade no 06543668-70 SSP/BA e CPF no 792.127.195-20
2. Fica alterado o Extrato do Contrato abaixo indicado, assim como as publicações decorrentes do mesmo.

ONDE SE LÊ

CONTRATO Nº. 153/2020

LEIA-SE:
CONTRATO Nº. 153/2020-A

Sendo assim, ficam retificadas as peças processuais acima indicadas considerando para todos os efeitos legais
e parte do Processo Administrativo Contratual.
Mata de São João, 08 de maio de 2020

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, nº140, 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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AVISO N.55/2020: Tomada de Preços N°. 21/2020 – Construção da quarta etapa do Cemitério
municipal, dividida em quadra A e C, localizado na rua Aristides Maltez, no bairro do Caboré, no município
de Mata de São João/BA. Abertura: 25/05/2020 ás 09h

.
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PREF. MUN. DE MATA DE SÃO JOÃO / EXTRATO DE CONTRATO N°. 179/2020. PROCESSO
ADM. 4.330/2020. TOMADA DE PREÇOS N°. 14/2020. Objeto: Contratação de empresa para
realizar construção da Praça do Diamante, na Sede do Município de Mata de São João-BA.
Empresa: JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP com o valor total de R$ 458.645,30 (Quatrocentos
e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) para o lote único.
Data: 08/05/2020. Vigência: 08 (oito) meses a contar da data em que foi firmado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N° 13.805.528/0001-80/ 11.144.137/0001-36
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº. 20947/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 45/2019 FMS - RELANÇAMENTO. Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de Telecardiologia com o fim de realização de exames com emissão de laudo de
Eletrocardiograma (ECG), para atender as necessidades da Média e Alta Complexidade (Hospital Municipal Dr. Eurico Goulart de
Freitas, Policlínica e Pronto Atendimento de Praia do Forte) da Rede Municipal de Saúde de Mata de São João. Empresa:
TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA com o valor total de R$ 60.736,00 (Sessenta mil, setecentos e trinta e seis reais), referente ao
Lote único. Data: 08/05/2020. OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito.
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AVISO DE ALTERAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO n°. 153/2020 publicado no DOU na Sessão 3, Pág. 78 em
24 de abril de 2020. O REFERIDO DOCUMENTO SOFREU ALTERAÇÃO. Processo Administrativo nº. 22564/2019.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para fechamento com
elementos de vedação com vigas baldrames, execução de piso de concreto, cobertura e área externa do galpão
industrial conforme contrato n° 0502948-88 firmado entre a prefeitura de Mata de São João e a Caixa
Econômica Federal, destinado ao apoio financeiro de despesa de capital por meio do FINISA (Programa de
financiamento à infraestrutura e ao saneamento), na sede do município de Mata de São João - BA. LEIA-SE:
CONTRATO Nº 153/2020-A, Empresa: MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI ME com R$ 2.483.483,95 lote único.
Data: 22/04/2020. Vigência: 06 meses. OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PLS9KKM5RZOXND57VLKK7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
22 - Ano - Nº 3318

Mata de São João

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N° 13.805.528/0001-80
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº. 4918/2020 TOMADA DE PREÇOS N°. 20/2020. Objeto: Concessão de licença de uso de software
de Gestão de Protocolo Web e Controle de Processos, bem como implantação, treinamento, customização, migração e suporte
técnico, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Mata De São João. Contratada: ADM SISTEMAS LTDA EPP
com o valor total de R$ 18.930,00 (Dezoito mil, novecentos e trinta reais) para o lote único. Data: 08/05/2020. OTAVIO
MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito.
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Aos Srs. Licitantes: FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP, SANEAR,
CONSULTORIA, GERENCIAMENTOS E PROJETOS LTDA EPP, LNJ ENGENHARIA LTDA EPP,
PLANICOON ENGENHARIA LTDA EPP, CONECT ENGENHARIA LTDA ME, RK ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA, VRV SERVIÇOS LTDA EPP, OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS,
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA, UFC ENGENHARIA LTDA, MUTTI SANTANA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME, JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME, JM ARQUITETOS
ASSOCIADOS LTDA EPP.

Ref.: Tomada de Preços nº. 02/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de
Projetos Arquitetônicos, Topográficos, Sondagem, Estruturais, Complementares (Instalações Elétricas,
Climatização, Gases, Hidrossanitárias, Combate a Incêndio, Telefonia e Lógica), Saneamento Básico e
Infraestrutura Urbana (Drenagem Pluvial, Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água e Sistema
Viário) e Terraplenagem para atender as necessidades da PMMSJ - Prefeitura Municipal de Mata de São
João/BA.

A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Tomada de Preços nº. 02/2020, na
Lei Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa
IMPROCEDÊNCIA de RECURSO ADMINISTRATIVO através de endereço eletrônico,
esclarececompel@gmail.com em 23 de abril de 2020, cuja Recorrente é a CONECT
ENGENHARIA LTDA ME

O Parecer segue anexo

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 08 de maio 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: JRS CONSTRUTORA EIRELI ME, CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA,
PEDRA CONSTRUTORA LTDA EPP, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, M2L CONSTRUÇÕES
LTDA ME, EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI EPP, MAKITORRE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CONSTRUTORA IRMAÕ LEAL ME, BA EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO LTDA EPP, HAYER CONSTRUTORA LTDA EPP, LIGA ENGENHARIA LTDA,
COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA EPP, ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
EPP.
Ref.: Tomada de Preços nº. 18/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia
para realizar a construção de acesso à Escola 12 salas – padrão FNDE, localizada na Praia do Forte, no
Litoral do Município de Mata de São João/BA.

A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Tomada de Preços nº. 18/2020, na
Lei Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa
IMPROCEDÊNCIA de RECURSO ADMINISTRATIVO através do Processo Administrativo N°.
6667/2020, cuja Recorrente é a PEDRA CONSTRUTORA LTDA.
O Parecer segue anexo

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 08 de maio 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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PARECER N°. 01/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO EM LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N°. 18/2020
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representada 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, pela empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA. conforme o exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°.
18/2020, OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para realizar a construção do
acesso à Escola 12 salas - padrão FNDE, localizada na Praia do Forte, no litoral do município de Mata de
São João/BA.
II – DOS FATOS
A Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°. 18/2020, Processo Administrativo nº. 5.461/2020, cujo
objeto é a Contratação de empresa especializada de engenharia para realizar a construção do acesso à Escola
12 salas - padrão FNDE, localizada na Praia do Forte, no litoral do município de Mata de São João/BA, teve
sua Sessão de Abertura iniciada no dia 13 de abril de 2020, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da
Prefeitura do Município, em Sessão Pública.
Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e três de abril 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. 064/2019 e doravante denominada COMPEL para proceder a continuidade da
licitação na modalidade de Tomada de Preços nº. 18/2020, conforme trechos abaixo transcritos:
“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 JRS
CONSTRUTORA EIRELI ME, CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA, PEDRA CONSTRUTORA LTDA
EPP, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, M2L CONSTRUÇÕES LTDA ME, EJOS CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES EIRELI EPP, MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CONSTRUTORA
IRMÃO LEAL LTDA ME, BA EDIFICAÇÕES E SARVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, LIGA
ENGENHARIA LTDA, COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA EPP e ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA EPP realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos através da Comunicação
Interna nº. 308/2020 assinada pelo Sr. Fernando César Alves de Almeida, Membro da Comissão de Análise
Técnica e Julgamento, onde está exposto que: “Considerando análise das documentações apresentadas
pelas empresas informamos o que se segue:
Item 9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
1.
JRS CONSTRUTORA EIRELI ME:
APRESENTOU Planilha de Preços Geral encartado nas fls. 06, ATENDENDO o quanto solicitado
nos itens editalício 9.3.4 e 9.3.5.
9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços
Geral, com preço em moeda nacional com aceitação de dois
dígitos após a casa decimal.
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;
A empresa ATENDEU AINDA,
9.3.6.1. As planilhas deverão ser apresentadas com
arredondamento de 2 (duas) casas decimais utilizando a formula
“ARRED”, tanto no preço unitário quanto no preço total;
Prefeitura Municipal de Mata de São João
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9.3.6.2. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá
ultrapassar os valores ofertados da planilha orçamentária do
edital.
APRESENTOU Cronograma Físico-Financeiro detalhado encartado na fl. 04 ATENDENDO o quanto
solicitado no item editalício 9.3.7.
9.3.7. As LICITANTES deverão apresentar Cronograma
Físico-Financeiro detalhado em 06 (seis) meses, não podendo
ser a última parcela inferior a 20% (vinte por cento) do valor total
global da proposta.
APRESENTOU BDI detalhado encartado na fl. 05, ATENDENDO o quanto solicitado no item
editalício 9.3.8.
9.3.8. As LICITANTES deverão apresentar BDI detalhado.
Item 9.4. CONTEÚDO DO “ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS”:
A Empresa ATENDENDEU o quanto solicitado nos itens editalícios 9.4.1, 9.4.1.2 e 9.4.1.3.
9.4.1. A Proposta Comercial formulada e os documentos que a
instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos
seguintes requisitos:
9.4.1.1 em uma via, impressa preferencialmente em papel
timbrado da empresa licitante (exceto documentos emitidos por
terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em
todas as suas páginas e assinada na última (...).
9.4.1.2. Preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos
após a casa decimal;
9.4.1.3. Apresentar Planilha de Preços, conforme definido no
ANEXO II – Termo de Referência, tudo de acordo com as
orientações contidas no mencionado ANEXO II deste instrumento
(...).
[...]
As empresas abaixo ATENDERAM às exigências contidas no instrumento convocatório.
JRS CONSTRUTORA EIRELI ME; CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA; PEDRA
CONSTRUTORA LTDA EPP; JAUA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP; M2L CONSTRUÇÕES LTDA ME;
MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME; LIGA ENGENHARIA LTDA; COMPAC
CONSTRUÇÕES LTDA EPP e ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA EPP; HAYEK
CONSTRUTORA LTDA às exigências contidas no instrumento convocatório.
As empresas abaixo NÃO ATENDERAM às exigências contidas no instrumento convocatório.
EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI EPP; CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME
e BA EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.”.
Além da análise acima transcrita realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos que prestou
Assessoria Técnica à COMPEL, quanto ao ISS da empresa JRS CONSTRUTORA EIRELI ME foi solicitado
posicionamento do Setor de Tributação da Prefeitura de Mata de São João que se manifestou através da Sra.
Paulina dos Santosa Oliveira, Subcoordenadora de Cobrança e Cobtrole de Atividades Econômicas e pela Sra.
Geisa Conceição Souza, Diretora Tributária da seguinte forma:
“Referente ao questionamento sobre a divergência da alíquota do ISS apresentada pela empresa JRS
CONSTRUTORA EIRELI ME e as alíquotas do ISS do município apresentada através da Tabela de receita nº.
II, constante na Lei Municipal nº. 472/2011, informamos que a empresa citada acima é optante pelo simples
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nacional, (conforme comprovante anexo), e possui alíquota diferenciada entre 2% alíquota mínima e 5%
alíquota máxima.
As empresas optantes pelo simples nacional tem um regime de tributação diferenciado e embasado pela Lei
Federal Compelmentar nº. 123/2006, a qual abrange aos Municípios. Logo, a inform ação da alíquota inferior a
5% está correta.”
Sendo assim, conforme análise técnica e demais documentos analisados pela COMPEL e Setor de Tributação
do Município, ficou constatado que as empresas EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI EPP;
CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME e BA EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
por não atenderem às exigências editalícias foram consideradas inabilitadas no Certame. E, por apresentarem
os documentos em conformidade com o Edital as empresas JRS CONSTRUTORA EIRELI ME; CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA; PEDRA CONSTRUTORA LTDA EPP; JAUA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP;
M2L CONSTRUÇÕES LTDA ME; MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME; LIGA
ENGENHARIA LTDA; COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA EPP e ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E
CONTRUÇÕES LTDA EPP; HAYEK CONSTRUTORA LTDA 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, 23 de abril de 2020.”

III –DO RECURSO
Recurso interposto pela Licitante, a PEDRA CONSTRUTORA LTDA., através do Processo Administrativo N°.
6667/2020, em 29 de abril de 2020;

[...]
RAZÕES DO RECURSO
II - DOS FATOS Atendendo ao chamamento da Prefeitura Municipal de Mata de São João, para o certamente
licitatório, o qual objetiva Contratação de empresa especializada de engenharia para realizar a construção de
acesso à Escola 12 sala, padrão FNDE, localizada na Praia do Forte, no Litoral, no referido município, a
RECORRENTE participou de Licitação Pública sob a modalidade de Tomada de Preço, conforme os números
identificados em epígrafe.
Abertos os envelopes das propostas no dia 13/04/2020, restou registrado em ata pela Recorrente que a
alíquota do 155 utilizada pela empresa JRS CONSTRUTORA EIRELI ME, não está em conformidade com os
ditames do edital, posto que o percentual de 2,95% utilizado na composição da sua planilha de preço estaria
abaixo do percentual ao qual efetivamente está sujeita por lei. Tendo sido realizada outras alegações pelas
demais empresas licitantes, a sessão foi encerrada com a suspensão do julgamento das propostas para que
estas fossem analisadas, com a vênia das oposições formuladas.
Posto isto, no dia 23/04/2020, a sessão foi reaberta, de modo que a Comissão Permanente restou por
considerar o seguinte: 1. JRS CONSTRUTORA BREU ME: APRESENTOU BDI detalhado encanado na fl. 05,
ATENDENDO o quanto solicitado no item editalício 9.3.8. Além da análise acima transcrita realizada pela
Secretaria de Obras e Serviços Públicos que prestou Assessoria Técnica à COMPEL, quanto ao ISS da
empresa JRS CONSTRUTORA EIRELI ME foi solicitado posicionamento do Setor de Tributação da Prefeitura
de Mata de São João que se manifestou através da Sra. Paulina dos Santos Oliveira, Subcoorden adora de
Cobrança e Controle de Atividades Econômicas e pela Sra. Geisa Conceição Souza, Diretora Tributária da
seguinte forma: "Referente ao questionam ento sobre a divergência da alíquota do 155 apresentada pela
empresa JRS CONSTRUTORA EIRELI ME e as alíquotas do ISS do município apresentada através da Tabela
de receita n9. II, constante na Lei Municipal n'2. 472/2011, informamos que a empresa citada acima é optante
pelo simples nacional, (conforme comprovante anexo), e possui alíquota diferenciada entre 2% alíquota mínima
e 5% alíquota máxima. As empresas optantes pelo simples nacional tem um regime de tributação diferenciado
e embasado pela Lei Federal Complementar n9. 123/2006, a qual abrange aos Municípios. Logo, a informação
da alíquota inferior a 5% está correta."
Postas tais considerações, a COMPEL julgou como classificada a Empresa JRS CONSTRUTORA EIRELI, sem
qualquer fundamentação adequada, pois não restou elucidado nos autos que a licitante apresentou alíquota de
ISS em conformidade com os ditames do edital, motivo pelo qual a r. decisão deve ser revista, sob pena de
incorrer em estrita ilegalidade.
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III — DO DIREITO
III.1 — DO NÃO CUMPRIMENTO DO ITEM 9.3.8.1 DO EDITAL PELA EMPRESA JRS CONSTRUTORA/ DA
ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
Inicialmente, imperioso se faz destacar que à Administração pública só é dado o direito de realizar seus atos de
ACORDO COM O DETERMINADO POR LEI.
Assim, por mais simplório que seja o ato que a Administração venha praticar, este deve encontra-se
estritamente baseado e protegido por uma norma (lato sensu). Caso contrário, não poderá surtir qualquer efeito
no mundo jurídico, em razão da inexistência da sua eficácia.
Vindo a gerar efeitos, estes devem retroagir até o ato ilegal, mantendo as condições de origem.
No caso dos autos, a empresa JRS CONSTRUTORA em que pese não atender o item 9.3.8.1 do edital restou
classificada pela COMPEL, por fundamentos sem qualquer aplicação jurídica.
O item 9.8.3.1 do edital diz que:
9.3.8.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está
obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de
encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispões o art. 13, 30, da referida Lei Complementar;
Observa-se do item acima que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os
percentuais de ISS CORRESPONDENTES ÀS ALIQUOTAS QUE ESTÃO OBRIGADAS A RECOLHER NOS
TERMOS DO ANEXO IV, DA LEI COMPLEMENTAR N9123/2006.
O anexo IV, da lei complementar 123/2006, por sua vez, estabelece as seguintes faixas de enquadramento e
alíquotas correspondentes. [...]
Diante disso, é possível observar do destaque acima que a alíquota aplicável corresponde diretamente à
receita bruta acumulada nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, o que é atestado pelo inciso
I, do § 12 A, do art. 18, da referida lei complementar. Vejamos:
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas
nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que
trata o § 3deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3.
§ 1º. Para efeito de determinação da aliquota nominal, o sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada
nos doze meses anteriores ao período de apuração.
§ 1º.A. A aliquota efetiva é o resultado de: RBT12XAliq-PD/RBT12, em que:
I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração.
Posto isso, tem-se que a receita bruta anual dos últimos 12 meses é o que determina a FAIXA DE
ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO SIMPLES NACIONAL e por conseguinte, as alíquotas as quais estará
sujeita. A tabela abaixo demonstra cada faixa de enquadramento do Simples e suas respectivas alíquotas
mínimas de ISS.
Assim, considerando que a Empresa JRS CONSTRUTORA, ora impugnada, é optante do simples nacional e
teve NO ULTIMO ANO FATURAMENTO BRUTO SUPERIOR A R$ 360.000,00, conforme comprova o seu
balanço patrimonial, TEM-SE QUE A COMPOSICÃO DA SUA PLANILHA DE PRECO COM A AUQUOTA DE
ISS NO PERCENTUAL DE 2,95% É TOTALMENTE DESCABIDA E ILEGAL, visto que claramente a referida
empresa não se enquadra na FAIXA 02 do Simples Nacional, o que resta por ferir o principio do estrito
cumprimento do edital e da legalidade.
Por fim, frisa-se que a decisão da Comissão de classificar a JRS CONSTRUTORA em razão do parecer dado
pelo Setor de Tributação da Prefeitura de Mata de São João que diz que a empresa impugnada "é optante pelo
simples nacional, (conforme comprovante anexo), e possui alíquota diferenciada entre 2% alíquota mínima e
5% alíquota máxima. As empresas optantes pelo simples nacional tem um regime de tributação diferenciado e
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embasado pela Lei Federal Complementar n2. 123/2006, a qual abrange aos Municípios. Logo, a informação
da alíquota inferior a 5% está correta" é completamente esdrúxula, conforme já demonstrado acima.
O mero fato de ser optante do Simples Nacional não autoriza a utilização aleatória da alíquota de ISS na
composição do BDI. Assim, a inexistência do cumprimento do item 9.8.3.1 do edital pela empresa JRS
CONSTRUTORA é falta gravíssima a sua manutenção. Deste modo, por tudo acima elencado, a Recorrente
PEDRA CONSTRUTORA LTDA, requer a desclassificação da empresa JRS CONSTRUTORA EIRELE ME, em
razão do seu não cumprimento estrito do edital, devendo, assim, a Comissão Permanente revogar o Ultimo ato
processual, a fim de resguardar o princípio da legalidade, da probidade administrativa e da vinculado estrita ao
ato convocatório, sob pena das responsabilidades cabíveis.
IV — DOS PEDIDOS Por todo o exposto, a RECORRENTE requer:
IV.1 - Preliminarmente: a) Lastreada nas razões recursais, requer-se que a Comissão Permanente de Licitação,
reconsidere sua decisão e, não sendo este o entendimento, faça este recurso subir, devidamente informado, à
autoridade superior, para sua apreciação e julgamento em conformidade com o parágrafo 42do artigo 109 da
Lei n° 8.666/1993. b) Requer ainda a aplicação do efeito suspensivo às CLASSIFICAÇÕES aqui impugnada
até julgamento final na via administrativa, nos termos do §22, do art. 109, da referida lei acima. I
V.2 — No Mérito: Requer, Vossa Excelência, seja conhecida as razões do presente RECURSO
ADMINISTRATIVO, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, para:
a) reformar a decisão que declarou a empresa JRS CONSTRUTORA EIRELE ME como CLASSIFICADA, para,
assim, desclassifica-la, e DESABILITAR A MESMA PARA CONTINUAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO, haja
vista que conforme demonstrado no item III acima, o princípio da legalidade, da igualdade, da probidade
administrativa e da soberania do edital foram afrontados.
b) requer seja o pedido acima acolhido, sob pena de responsabilização de realização de ato em
desconformidade legal, bem como sob pena de frustração aos princípios já destacados.
c) Caso não seja acatado o presente Recurso, Requer seja a empresa JRS CONSTRUTORA compelida a
apresentar nos autos o extrato atual do Simples Nacional com a declaração da faixa na qual se encontra
enquadrada, conforme o seu faturamento bruto dos últimos 12 meses.

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 Tributário, o qual
a Subcoordenadora de Cobrança e Controle de Atividades Econômicas em conjunto com o Assessor Especial
da Prefeitura Municipal de Mata de São João, após conhecer o teor do mencionado Pedido de Recurso,
manifestou-se sobre o questionado, prestando o seguinte esclarecimento:

“AO SETOR DE LICITAÇÕES,
Em atenção ao quanto exposto no processo administrativo nº
006667/2020, considerando o recurso impetrado à respeito
do despacho emanado na folha 479/480 do processo
administrativo nº 005461/2020, informamos que:
Em atenção ao quanto disposto no item 9.8.3.1 do referido
edital, que vincula a apresentação do percentual do ISS e de
outros tributos, compatível com a alíquota à que a empresa
está obrigada a recolher, prevista no anexo IV da Lei
Complementar Federal nº 123/2006, temos a informar:
Para efeito de determinação da alíquota nominal, conforme
preceitua o § 1º do art. 18 da LCF 123/2006, o sujeito passivo
utilizará a receita bruta acumulada nos doze meses
anteriores ao período de apuração, devendo para tal, ser
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aplicada a fórmula trazida no § 1º A do art. 18 da LCF
123/2006;
Dessa forma, acusa o impugnante que a empresa JRS
CONSTRUTORA, é optante do Simples Nacional (positivado
através de consulta ao Simples Nacional, inclusive apensado
na fl. 480 do Processo Administrativo nº 005461/2020), e que
teria tido no último ano faturamento bruto superior a R$
360.000,00, onde, segundo o impugnante comprovado no
balanço patrimonial da empresa (TAL BALANÇO CITADO
NÃO FOI APRESENTADO NA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO E
NEM DESCRITO ONDE FOI FEITA A CONSULTA);
FATOS APURADOS Mesmo se a empresa JRS
CONSTRUTORA estiver na terceira faixa, com faturamento
entre R$ 360.000,00 e R$ 540.000,00, ainda assim há de se
considerar a alíquota efetiva do ISS, já que sobre o
faturamento ocorrerá a dedução prevista no anexo IV da Lei
Complementar Federal nº 123/2006.
Inclusive, o próprio impugnante trouxe o cálculo da alíquota
efetiva na fl. 05 do processo em questão 006667/2020, qual
seja: = [(RBT12 x Alíquota) – Parcela a deduzir] / RBT12 .
Vamos imaginar hipoteticamente que a JRS CONSTRUTORA
tenha tido faturamento na 3ª faixa, entre R$ 360.000,00 e R$
540.000,00, segue o cálculo didático do faturamento de R$
360.000,00: SIMBOLIZANDO O FATURAMENTO DE R$
360.000,00 = R$ 360.000,00 (Faturamento bruto últimos 12
meses) x 10,2% (alíquota da 3ª faixa) = R$ 36.720,00 –
R$12.420,00 (parcela a deduzir conforme anexo IV da Lei
Complementar Federal 123/2006) = R$ 24.300,00 (resultado
deduzido) / R$ 360.000,00 (Faturamento bruto últimos 12
meses) = 6,75% (Alíquota efetiva do simples) = 6,75% x 40%
(percentual correspondente ao ISSQN) = 2,70% (Alíquota
efetiva do ISSQN correspondente ao Simples Nacional)
Ora, PELOS CÁLCULOS DIDÁTICOS APRESENTADOS
ACIMA, VERIFICA-SE QUE É POSSÍVEL SIM QUE O
CONTRIBUINTE
JRS
CONSTRUTORA
TENHA
A
ALÍQUOTA EFETIVA DE ISSQN DE 2,70% À 2,95%, CASO
NÃO ULTRAPASSE O LIMITE DE R$ 441.000,00, mesmo
estando na 3ª faixa. Inclusive, a “TABELA DE ALÍQUOTAS
PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL COM
ATIVIDADE DE SERVIÇOS” apresentada pelo impugnante
NÃO SE REFERE À TABELA DE RECEITAS Nº IV, E SIM, A
TABELA DO ANTIGO ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL
(ALTERADA EM 2018), QUE NADA TEM A VER COM O
ANEXO IV EM QUESTÃO.
Sendo assim, é descabido trazer como esdrúxula “a
informação da alíquota inferior a 5% está correta”.
Dessa forma, considerando o que consta no art. 93 da Lei
Federal 8.666/93, a fim de evitar que esse recurso não seja
caracterizado como impedimento, perturbação e fraude em
ato de procedimento licitatório, já que no percurso do recurso,
o recorrente fez afirmações incrédulas, apresentando uma
tabela que nada tem a ver com o anexo IV da Lei Federal
123/2006, supostamente embaraçando a correlação de
alíquotas dos contribuintes inscritos no Simples Nacional,
deverá o recorrente comprovar através de documento idôneo
a acusação à respeito de que afirma “teve NO ULTIMO ANO
FATURAMENTO BRUTO SUPERIOR A R$ 360.000,00,
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conforme comprova o seu balanço patrimonial (grifo nosso),
TEM-SE QUE A COMPOSIÇÃO DA SUA PLANILHA DE
PREÇO COM A ALÍQUOTA DE ISS NO PERCENTUAL DE
2,95% É TOTALMENTE DESCABIDA E ILEGAL...”. Art. 93
da Lei Federal nº 8.666/93. Impedir, perturbar ou fraudar a
realização de qualquer ato de procedimento licitatório: Pena detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Inclusive, de acordo com o art. 4º da mesma Lei Federal
(8.666/93): Art. 4º Todos quantos participem de licitação
promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º
têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente
procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer
cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não
interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos
trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto
nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele
praticado em qualquer esfera da Administração Pública.
O Código Penal traz forma análoga, nos imediatos marcos:
Art. 335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública
ou venda em hasta pública, promovida pela administração
federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio
de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou
multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo
único - Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer
ou licitar, em razão da vantagem oferecida.
Por fim, mantemos nosso despacho na certeza de que não
cabe tal recurso impetrado pelo recorrente, devendo inclusive
o mesmo apresentar o que fora apontado acima, a fim de
descaracterizar suposto embaraço à licitação.
__
PAULINA
DOS
SANTOS
OLIVEIRA
SUBCOORDENADORA - MATRÍCULA 6609
__ WELLINGTON LÁZARO BARRETO DE OLIVEIRA
ASSESSOR ESPECIAL - MATRÍCULA 5661”
V- 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 Tributário, acima transcrito, emitido Parecer Tributário, o qual a Subcoordenadora
de Cobrança e Controle de Atividades Econômicas em conjunto com o Assessor Especial da Prefeitura
Municipal de Mata de São João, o qual indica que: “Por fim, mantemos nosso despacho na certeza de que não
cabe tal recurso impetrado pelo recorrente, devendo inclusive o mesmo apresentar o que fora apontado acima,
a fim de descaracterizar suposto embaraço à licitação.”.
Logo, os argumentos trazidos pela RECORRENTE não foram suficientes para alterar o julgamento dado
anteriormente,

VI - DO PARECER
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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 IMPROCEDÊNCIA do RECURSO interposto pela empresa PEDRA
CONSTRUTORA 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, 08 de maio de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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TOMADA DE PREÇOS N°. 18/2020
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

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
CONSTRUTORA LTDA., através do Processo Administrativo N°. 6667/2020, em 29 de abril de 2020;

PEDRA

CONSIDERANDO Parecer Tributário, emitido pela Subcoordenadora de Cobrança e Controle de Atividades
Econômicas em conjunto com o Assessor Especial da Prefeitura Municipal de Mata de São João

CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer N°. 001,
datado de 08 de maio de 2020, e a decisão em opinar pela IMPROCEDÊNCIA do RECURSO interposto pela
empresa PEDRA CONSTRUTORA LTDA. á TOMADA DE PREÇOS N°. 18/2020, cujo objeto é Contratação de
empresa especializada de engenharia para realizar a construção do acesso à Escola 12 salas - padrão FNDE,
localizada na Praia do Forte, no litoral do município de Mata de São João/BA
RESOLVE
Julgar IMPROCEDENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa PEDRA CONSTRUTORA
LTDA. em referência ao Certame da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS tombada sob o Nº.
18/2020, Processo Administrativo Nº. 5.461/2020

Mata de São João, 08 de maio 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: TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2020
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representada 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, pela empresa CONECTE ENGENHARIA LTDA. conforme o exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°.
02/2020, OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para em execução de Projetos
Arquitetônicos, Topográficos, Sondagem, Estruturais, Complementares (Instalações Elétricas,
Climatização, Gases, Hidrossanitárias, Combate a Incêndio, Telefonia e Lógica), Saneamento Básico e
Infraestrutura Urbana (Drenagem Pluvial, Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água e Sistema
Viário) e Terraplenagem para atender as necessidades da PMMSJ - Prefeitura Municipal de Mata de São
João/BA.
II – DOS FATOS
A Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2020, Processo Administrativo nº. 1.091/2020, cujo
objeto é a Contratação de empresa(s) especializada(s) para em execução de Projetos Arquitetônicos,
Topográficos, Sondagem, Estruturais, Complementares (Instalações Elétricas, Climatização, Gases,
Hidrossanitárias, Combate a Incêndio, Telefonia e Lógica), Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana
(Drenagem Pluvial, Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água e Sistema Viário) e Terraplenagem para
atender as necessidades da PMMSJ - Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA., teve sua Sessão de
Abertura iniciada no dia 05 de fevereiro de 2020, na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da Prefeitura do
Município, em Sessão Pública.

Às quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e três de abril 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. 02/2020, conforme trechos transcritos
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 habilitação das empresas FM PROJETOS DE
ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP, LNJ ENGENHARIA LTDA EPP, CONECT ENGENHARIA
LTDA ME, VRV SERVIÇOS LTDA EPP, OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E
ENGENHARIA LTDA, UFC ENGENHARIA LTDA, MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ME, JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME, JM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP,
RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
Quanto a qualificação técnica foi recebida a Comunicação Interna nº. 273/2020 assinada pelo Sr. Fernando
Cesar Alves de Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento onde está exposto que:
“RELATÓRIO
DE
ANÁLISE
E
JULGAMENTO
DA
DOCUMENTAÇÃO
DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020. Encaminhamos em anexo as
documentações apresentadas pelas empresas FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI
EPP; LNJ ENGENHARIA LTDA EPP; CONECT ENGENHARIA LTDA ME; VRV SERVIÇOS LTDA EPP;
OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENENHARIA LTDA; UFC ENGENHARIA LTDA;
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME; JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA
EIRELI ME; JM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA ME e RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA
LTDA licitantes da Tomada de Preços nº 02/2020, referente Contratação de empresa especializada em
execução de Projetos Arquitetônicos, Topográficos, Sondagem, Estruturais, Complementares (Instalações
Elétricas, Climatização, Gases, Hidrossanitárias, Combate a Incêndio, Telefonia e Lógica), Saneamento Básico
e Infraestrutura Urbana (Drenagem Pluvial, Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água e Sistema Viário) e
Terraplenagem para atender as necessidades da PMMSJ - Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA.
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Considerando análise das documentações apresentadas pelas empresas informamos:

[...]
3.

CONECT ENGENHARIA LTDA ME:

Comprovação de aptidão técnica nas fls. 22 a 52, ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.10.2.1
e o item 9.10.2.1.1.1.
9.10.2.1. Comprovação de aptidão técnica, para desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da
Empresa e/ou em nome dos seus responsáveis técnicos indicados
pela empresa, devidamente registrados no CREA e/ou CAU (Grifo
nosso). (...)
9.10.2.1.1.1. O atestado deverá ser apresentado com o reconhecimento
da firma de quem o emitir, salvo os documentos públicos (grifo nosso),
conforme o Art. 19, II da Constituição Federal.
A empresa NÃO APRESENTOU em seus Atestados de Capacidade Técnica comprovação dos
serviços de maior relevância para os itens, conforme solicitado no item 9.10.2.4.:
LOTE IV - PROJETOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS,
COMBATE E INCÊNDIO, TELEFONIA, LÓGICA)

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANTIDADE
ESTIMADA

5

PROJETO DE GASES MEDICINAIS com área
até 500m2

m2

2500

APRESENTADA
PELA EMPRESA
352,00

9.10.2.4. A empresa e/ou seus responsáveis técnicos deverá apresentar
atestados de que executou quantidades iguais ou superiores de serviços,
conforme parcelas de maior relevância em quadro.
Para os demais itens a empresa apresentou Atestados de Supervisão ou Coordenação ou
Assessoria.
Apresentar quadro indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a capacidade técnica operacional,
conforme solicitado no item 9.10.2.4.2.
9.10.2.4.2. A empresa e/ou seus responsáveis deverá preencher o quadro
indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a capacidade técnica operacional.
Apresentar Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA em sua fl. 62, ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.10.2.2.
9.10.2.2. Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região da sede da
empresa (...).
Declaração informando o(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços na fl. 55 a 61 ATENDENDO o
quanto solicitado nos item 9.10.2.3.
9.10.2.3. Declaração informando quem será o responsável técnico pelos
serviços:
Apresentar Certidão de Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA em sua fl. 55 a 61, ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.10.2.3.2.
9.10.2.3.2. Caso o(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços não
seja(m) o(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa, deverá a licitante
declarar e comprovar qual o seu vinculo com o(s) responsável(eis)
técnico(s) e apresentar a sua no CREA e/ou CAU, contendo os dados
cadastrais, comprovando sua regularidade perante o referido
Conselho no Ato da Assinatura Contratual (Grifo nosso);
Declaração dos profissionais autorizando sua inclusão como profissional integrante da Equipe
Técnica nas fls. 63 a 65, ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.10.2.3.3.
9.10.2.3.3. Anexar declaração individual dos profissionais indicados no
item 9.10.2.3., autorizando sua inclusão como profissional integrante da
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Equipe Técnica responsável pela prestação dos serviços licitados e que irá
participar na execução dos trabalhos (...).
Declaração do Responsável da empresa de que possui pleno conhecimento do objeto em sua fl. 79,
ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.10.2.3.4.
9.10.2.3.4. Entrega da cópia do documento comprobatório da Visita
Técnica emitido pela SEOSP/PMSJ (...) ou Declaração do Representante
da empresa de que possui pleno conhecimento do objeto.
[...]
Considerando as Manifestações das licitantes registradas em Ata da Reunião Pública a
COMISSÃO TÉCNICA analisou as documentações apresentadas pelas empresas conforme abaixo:
Com a detida análise e com fundamento no que dispõe o edital e na documentação apresentada
pelas licitantes e com base nos esclarecimentos e nos termos do Edital a CPL no que diz respeito à ANÁLISE
E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS conclui-se:
As empresas abaixo ATENDERAM com o quanto solicitado no Certame Licitatório para os lotes.
LOTE I
UFC ENGENHARIA LTDA
FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP
LOTE II
OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME
LOTE III
UFC ENGENHARIA LTDA
LNJ ENGENHARIA LDTA EPP
LOTE IV
LNJ ENGENHARIA LTDA EPP
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI
LOTE V
CONECT ENGENHARIA LTDA ME
JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI
UFC ENGENHARIA LTDA
As empresas abaixo NÃO ATENDERAM com o quanto solicitado no Certame Licitatório para os
lotes.
LOTE I
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
JM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
LOTE II
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
LOTE III
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
LOTE IV
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
CONECT ENGENHARIA LTDA ME
FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
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LOTE V
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP
VRV SERVIÇOS LTDA EPP
Quanto a qualificação econômico financeira foi recebido o Parecer Contábil nº. 046/2020 assinado pela Sra.
Michele Carvalho Rodrigues, Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade onde está exposto que: 1.
BREVE SINOPSE DA SITUAÇÃO:
A COMPEL, no uso de suas atribuições, solicitou à Diretoria Orçamentária, Financeira e de Contabilidade,
através da CI nº 205/2020, a assessoria técnica para analisar as documentações apresentadas pelas licitantes
abaixo discriminadas, referente à Qualificação Econômico-Financeira das empresas, participante da Tomada
de Preços nº 02/2020:
• FM PROJETOS ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI;
• LNJ ENGENHARIA LTDA;
• VRV SERVIÇOS LTDA;
• OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA;
• UFC ENGENHARIA LTDA;
• MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA;
• JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI;
• JM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA;
• CONECTE ENGENHARIA LTDA;
• RECÔNCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
2. SINOPSE QUANTO A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO-FINANCEIRA
Itens 9.10.3 (subitens 9.10.3.2, 9.10.3.2.1, 9.10.3.3 e 9.10.3.4) e 9.10.4
As empresas participantes do certame licitatório apresentaram as documentações abaixo:
Î O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2018 e 2019 (juntamente
com os Termos de Abertura e Encerramento), registrados na JUCEB e emitidos através do Sped (vide
informações);
Î Notas Explicativas (vide informações);
Î Os Índices Financeiros (vide informações);
Î Certidão de Regularidade Profissional – CRP (vide informações).
Com base nos documentos apresentados e na análise dos índices realizados por este setor, conclui-se que as
empresas estão com condições financeiras saudáveis. Porém:
• FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI – Apresenta toda a documentação
(Termos de Abertura e Encerramento, Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado do Exercício
e Notas Explicativas), sem as devidas assinaturas do sócio administrador e contador, bem como as
notas explicativas encontram-se fora do conteúdo necessário determinado por lei.
• VRV SERVIÇOS LTDA. - Apresenta o Demonstrativo do Resultado do Exercício sem assinatura do
sócio administrador e identificação do Contador.
• UFC Engenharia Ltda. – Apresenta as notas explicativas sem a assinatura do sócio administrador.
• MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.- Não apresenta o Balanço Patrimonial e
Demonstrativos.
• JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI – Não apresenta as Notas Explicativas, bem
como o Certificado de Regularidade Profissional da Contadora Juliana Silva Santos que assina a
documentação contábil.
• CONECTE ENGENHARIA LTDA. - A empresa possui menos de 01 (um) ano de existência a época do
encerramento do balanço de 2018, tendo sua situação cadastral perante a Receita Federal em
09/05/2018, apresentando o balanço parcial no período de 09/05 a 31/12/2018.
Friso também que o conhecimento da formação do patrimônio é fundamental, para que possa avaliar
a sua situação econômico-financeira. Por não existir Passivo Circulante, o ativo circulante está
totalmente disponível, estando descomprometido para qualquer uso que a empresa queira dele fazer.
Sendo assim, se considerarmos o passivo “zero” fica comprovado que, na ausência de obrigações, os
ativos possuem disponibilidade infinita, limitada ao montante do seu ativo.
No que tange as notas explicativas, a empresa não apresenta a documentação solicitada no subitem
9.10.3.2.1.
•

RECÔNCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. - A empresa possui menos de 01 (um) ano de
existência a época do encerramento do balanço de 2019, tendo sua situação cadastral perante a
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Receita Federal em 07/10/2019, apresentando o balanço parcial encerrado em 31/10/2019, bem como
não apresenta os Termos de abertura, Encerramento e as notas explicativas.
Ressalto ainda que a mesma deveria ter apresentado o balanço do período de 07/10/2019 a
31/12/2019. Diante do exposto, foi realizado o cálculo dos índices, porém não foi possível validar a
análise econômico-financeira, devido ao período da documentação contábil apresentada.
Em oportuno, segue vários textos legais, acerca das notas explicativas, balanço na forma da lei para fins
licitatórios e Certidão de Regularidade Profissional.
Notas Explicativas:
1 - Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, nos art. 1º e 2º dizem que:
“Art. 1º Os balanços apresentados à Junta Comercial para arquivamento devem
conter todos os quadros demonstrativos que o compõem, lançados no livro Diário
(ativo, passivo, demonstração de resultados, demonstração da origem e aplicação de
recursos, demonstração das mutações do patrimônio líquido, notas explicativas e
serem acompanhados, se for o caso, de parecer do Conselho Fiscal e do Parecer dos
Auditores Independentes, se existirem); modelo quanto à forma de apresentação, a
saber:
a)

Cabeçalho (todas as folhas com numeração ordinária;

Nome completo da Sociedade;
Número de inscrição no CNPJ;
Número e data do NIRE;
b)

Balanço Patrimonial;

c)

Quadros Demonstrativos;

Ativo
Passivo
Demonstração Resultado
Demonstração
da
Origem
e
Demonstração
das
Mutações
Notas Explicativas

da
do

Aplicação
de
Patrimônio

Recursos
Líquido

d) Local e Data (todas as folhas)
e) Nome:
Cargo: Administrador
RG nº. /Estado Expedidor
CPF nº.

Nome:
Contador:
CRC- nº.
RG nº.: /Estado
CPF nº.

Art. 2º Os balanços, em todas as suas folhas, deverão ser datados e assinados
pelo(s) Administrador(es) e Contador e ainda, com as seguintes declarações de
certificação:
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras
e
nos
responsabilizamos
por
todas
elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nos .... a..... do Livro Diário nº. ....,
registrado na Junta Comercial do Estado .... sob nº. ...., em ....;
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c) A
sociedade
não
possui
Conselho
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Fiscal

instalado;

Art. 3º No caso da Sociedade possuir Conselho Fiscal instalado, o respectivo Parecer
deverá ser cópia fiel do documento lavrado no livro próprio da Sociedade e registrado
na Junta Comercial, devendo constar da certificação a ser assinada pelo
Administrador e Contador:
a) O nº. das folhas em que se encontra lavrado o Parecer no livro próprio;
b) O nº. de ordem do livro com o número e data do registro na Junta Comercial;
c) Identificação (nome completo, nº. do RG – Estado expedidor e nº. do CPF dos
Conselhos Fiscais, com respectivas assinaturas).
Art.4º No caso da Sociedade possuir Auditoria Independente, o respectivo Parecer
fará parte do Balanço, devendo ser assinado pelo responsável (pessoa física) ou
representante legal (pessoa jurídica) com a respectiva identificação.”
2 - Lei nº 6.404/76, art. 176, §5º que diz:
“§ 5o As notas explicativas devem:
I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas
contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos;
II – divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam
apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras:
III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas
necessárias para uma apresentação adequada; e
IV – indicar:
a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de
depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para
atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo;
b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único);
c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 182, § 3o );
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras
responsabilidades eventuais ou contingentes;
e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;
f) o número, espécies e classes das ações do capital social;
g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;
h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1o); e
i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito
relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia.”
3 - Com o advento das Leis 11.638/07 e 11.941/09, as notas explicativas passaram a ter maior importância
para o conjunto de demonstrações contábeis, devido à convergência das normas brasileiras de contabilidade
para os padrões internacionais do IFRS, onde se contempla a contabilidade societária. São importantes
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principalmente aos usuários externos da contabilidade (bancos, acionistas, investidores etc.) que não tem
conhecimento das operações da empresa em dado período.
Nelas devem conter informações acerca das bases de elaboração das demonstrações contábeis e das práticas
utilizadas; e divulgar as informações exigidas que não tenham sido apresentadas em outras partes das
demonstrações contábeis, mas que sejam relevantes para compreendê-las.
As notas explicativas apesar de não serem consideradas uma demonstração contábil, tem fundamental
importância no conjunto da obra, pelo fato de trazer à luz uma interpretação das informações contidas nas
demonstrações. São apresentadas na seguinte ordem:
A - resumo das principais práticas contábeis utilizadas;
B - informações de auxílio aos itens apresentados nas demonstrações contábeis, na ordem em que cada
demonstração é apresentada, e na ordem em que cada conta é apresentada na demonstração; e
C - quaisquer outras divulgações.
Balanço Patrimonial:
1 – Lei 8.666/93, art. 31, inciso I:
•

Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e
a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo
Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo, fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei
10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76 e Art. 9 do ITG 2000(R1);

•

Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE (podem
ser assinados digitalmente), fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177
da lei 6.404/76; alínea "a", do art. 10, da ITG 2000(R1);

•

Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta, chancela da Junta Comercial ou
código de registro), fundamentado no art. 1.181, da Lei 10.406/02 e alínea "b", do art. 10, da ITG
2000(R1).

•

Aposição da etiqueta DHP Eletrônica do Contador no Balanço Patrimonial para comprovar que o
Contador é habilitado e está em situação regular perante ao seu Conselho Regional de Contabilidade,
fundamentado no parágrafo único do art. 2º, da Resolução CFC 1.402/2012; art. 177 da Lei nº
6.404/76. O Exercício de qualquer atividade contábil é prerrogativa do profissional da Contabilidade
em situação regular perante o respectivo Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Vale ressaltar
que a DHP foi substituída pela Certidão de Regularidade Profissional.

Certidão de Regularidade Profissional:
1 - RESOLUÇÃO CFC N.º 1.402/2012, arts. 1º, 2º e parágrafo único diz que:
Regulamenta a emissão da Certidão de Regularidade Profissional e dá outras providências.
.... CONSIDERANDO que a profissão contábil foi regulamentada em função do interesse público, o que impõe
a necessidade de identificação do profissional da Contabilidade que realiza o trabalho técnico-contábil,
RESOLVE:
Art. 1º Os Profissionais da Contabilidade poderão comprovar sua regularidade, inclusive, em seus trabalhos
técnicos por meio da Certidão de Regularidade Profissional.
Art. 2º A Certidão será expedida sempre que exigido pela legislação da profissão contábil ou solicitado por
parte interessada.
Parágrafo único. A Certidão tem por finalidade comprovar, exclusivamente, a regularidade do Profissional da
Contabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade na data da sua emissão, quando da assinatura
de um trabalho técnico ou quando solicitado em convênios, editais de licitação ou por clientes.
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Em oportuno, segue consulta realizada ao Conselho Regional de Contabilidade.

Item 9.10.4
Os cálculos dos índices apresentados pelas empresas encontram-se em conformidade com o exigido no item
(identificado pelos responsáveis por sua contabilidade juntamente com a CFC). Porém:
•

UFC Engenharia Ltda. – O índice de liquidez geral apresenta resultado inferior a 1 (um), ou seja, 0,95
abaixo do expresso no subitem 9.10.3.3 do edital, se não considerarmos o art. 14 da Lei nº
9.964/2000.
Vale ressaltar que a empresa informa que está com débitos com REFIS e solicita que considere o valor
excluindo o débito conforme Lei nº 9.964/2000.
De acordo com o art. 14 da referida Lei que diz:
“As obrigações decorrentes dos débitos incluídos no Refis ou
nos parcelamentos referidos nos arts. 12 e 13 não serão
consideradas para fins de determinação de índices
econômicos vinculados a licitações promovidas pela
administração pública direta ou indireta, bem assim a
operações de financiamentos realizadas por instituições
financeiras oficiais federais”.
Para que seja utilizado o benefício da Lei, se faz necessário conhecer o acordo feito junto a Receita Federal,
para que sejam verificados quais tributos são contemplados com os respectivos valores e quantidades de
parcelas.
Quanto aos questionamentos feitos tenho a dizer:
• Ausência das notas explicativas das empresas Jacilene Rodrigues da Silva Costa Eireli, Conect
Engenharia Ltda e Recôncavo Engenharia e Arquitetura Ltda. – Saliento que o apontado é
procedente, conforme explanado neste parecer.
• Capital insuficiente de 10% (dez) por cento da empresa Recôncavo Engenharia e Arquitetura Ltda. –
Ressalto que este item questionado não compete a este setor.
• Ausência dos Termos de Abertura e Encerramento da empresa Recôncavo Engenharia e Arquitetura
Ltda. - Saliento que o apontado é procedente, conforme explanado neste parecer.”
Quanto à habilitação jurídica e regularidade fiscal foi visto que as empresas FM PROJETOS DE
ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP, LNJ ENGENHARIA LTDA EPP, CONECT ENGENHARIA
LTDA ME, VRV SERVIÇOS LTDA EPP, OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E
ENGENHARIA LTDA, UFC ENGENHARIA LTDA, MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ME, JACILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA EIRELI ME, JM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP,
RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA atendem o quanto requerido em Edital.
Sendo assim, após todas as analises realizadas pela COMPEL e Assessoria Técnica competente, foi visto que
as empresas LNJ ENGENHARIA LTDA EPP é considerada habilitada para os Lote 3 e 4 e a empresa OESTE
– ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA é considerada habilitada para os Lote
2. As empresas FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP é considerada inabilitada no
Certame por não atender aos itens de qualificação econômico financeira e de qualificação técnica quanto aos
lotes 4 e 5, CONECT ENGENHARIA LTDA ME é considerada inabilitada no Certame por não atender aos itens
de qualificação econômico financeira e de qualificação técnica quanto ao lote 4, VRV SERVIÇOS LTDA EPP é
considerada inabilitada no Certame por não atender aos itens de qualificação econômico financeira e de
qualificação técnica quanto aos lotes 1 ao 5, UFC ENGENHARIA LTDA é considerada inabilitada no Certame
por não atender aos itens de qualificação econômico financeira, MUTTI SANTANA ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA ME é considerada inabilitada no Certame por não atender aos itens de qualificação
econômico financeira e de qualificação técnica quanto aos lotes 1 ao 5, JACILENE RODRIGUES DA SILVA
COSTA EIRELI ME considerada inabilitada no Certame por não atender aos itens de qualificação econômico
financeira, JM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP é considerada inabilitada no Certame por não
atender aos itens de qualificação econômico financeira e de qualificação técnica do lote 1, RECONCAVO
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA é considerada inabilitada no Certame por não atender aos itens de
qualificação econômico financeira e de qualificação técnica do lote 1.
Assim, a empresa LNJ ENGENHARIA LTDA EPP é considerada vencedora para o Lote 4 e a empresa
OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA é considerada vencedora
para os Lote 2. Em atenção ao quanto exposto no art. 48, §3º, da lei 8666/93 e em atenção ao Princípio da
economicidade, para que os lotes 1 e 5 não sejam considerados Fracassados, fica concedido o prazo legal
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de 08 (oito) dias úteis para que as empresas interessadas participantes dos lotes citados apresentem
nova documentação de habilitação escoimada das causas que as inabilitou. Ao mesmo tempo em que
surgiu a necessidade de sessão pública para abertura do envelope de habilitação da empresa PLANICON
ENGENHARIA LTDA EPP que está sob a guarda da COMPEL o que não impactará no prazo concedido, bem
como no prazo recursal concedido o que fica desde já marcada para o dia 27/04/2020 às 09:00. 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, 23 de abril de 2020.”

III –DO RECURSO
Recurso interposto pela Licitante, CONECTE ENGENHARIA LTDA., através do endereço eletrônico,
esclarececompel@gmail.com em 23 de abril de 2020, na seguinte forma:
[...]
A CONECTE ENGENHARIA LTDA, empresa com sede na cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia,
com endereço na Rua Leonor Calmon, 44, sala 204, edf. Empresarial Cidade Jardim, Cidade Jardim, inscrita
no CNPJ sob o nº 30.411.960/0001-05, por um de seus representantes legais, que esta assina, irresignada
com a respeitável decisão, que lhe inabilitou para o certame, vem RECORRER, e o faz com fulcro no que
dispõe o art. 109, da Lei Federal 8.666/93, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: MOTIVOS DA
IMPUGNAÇÃO: Participando da Licitação, a recorrente, atendendo o chamamento do Edital, apresentou sua
proposta e passou a concorrer no certame, mas foi inabilitada por decisão da Comissão, por “não atender aos
itens de qualificação econômico financeira e de qualificação técnica quanto ao lote 4”.
LOTE IV: Item 9.10.2. QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
lastreou seu entendimento na Comunicação Interna nº. 273/2020 assinada pelo Sr. Fernando Cesar Alves de
Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento, argumentando que:
CONECT ENGENHARIA LTDA ME: Comprovação de aptidão técnica nas fls. 22 a 52, ATENDENDO o quanto
solicitado no item 9.10.2.1 e o item 9.10.2.1.1.1. 9.10.2.1. Comprovação de aptidão técnica, para desempenho
de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, em nome da Empresa e/ou em nome dos seus responsáveis técnicos
indicados pela empresa, devidamente registrados no CREA e/ou CAU (Grifo nosso). (...) 9.10.2.1.1.1. O
atestado deverá ser apresentado com o reconhecimento da firma de quem o emitir, salvo os documentos
públicos (grifo nosso), conforme o Art. 19, II da Constituição Federal. A empresa NÃO APRESENTOU em seus
Atestados de Capacidade Técnica comprovação dos serviços de maior relevância para os itens, conforme
solicitado no item 9.10.2.4.:
LOTE IV - PROJETOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS,
COMBATE E INCÊNDIO, TELEFONIA, LÓGICA)

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANTIDADE
ESTIMADA

APRESENTADA
PELA
EMPRESA

05

PROJETO DE GASES MEDICINAIS com área até
500m2

m2

2500

352,00

9.10.2.4. A empresa e/ou seus responsáveis técnicos deverá apresentar atestados de que executou
quantidades iguais ou superiores de serviços, conforme parcelas de maior relevância em quadro.
Para os demais itens a empresa apresentou Atestados de Supervisão ou Coordenação ou Assessoria.
Apresentar quadro indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a capacidade técnica operacional, conforme
solicitado no item 9.10.2.4.2. 9.10.2.4.2. A empresa e/ou seus responsáveis deverá preencher o quadro
indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a capacidade técnica operacional. Apresentar Certidão de Registro
da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA em sua fl. 62,
ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.10.2.2. 9.10.2.2. Certidão de Registro da empresa no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região da sede da empresa (...). Declaração
informando o(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços na fl. 55 a 61 ATENDENDO o quanto solicitado nos
item 9.10.2.3. 9.10.2.3. Declaração informando quem será o responsável técnico pelos serviços: Apresentar
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Certidão de Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA em sua fl. 55 a 61, ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.10.2.3.2. 9.10.2.3.2. Caso o(s)
responsável(eis) técnico(s) pelos serviços não seja(m) o(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa, deverá a
licitante declarar e comprovar qual o seu vinculo com o(s) responsável(eis) técnico(s) e apresentar a sua no
CREA e/ou CAU, contendo os dados cadastrais, comprovando sua regularidade perante o referido Conselho
no Ato da Assinatura Contratual (Grifo nosso); Declaração dos profissionais autorizando sua inclusão como
profissional integrante da Equipe Técnica nas fls. 63 a 65, ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.10.2.3.3.
9.10.2.3.3. Anexar declaração individual dos profissionais indicados no item 9.10.2.3., autorizando sua inclusão
como profissional integrante da Equipe Técnica responsável pela prestação dos serviços licitados e que irá
participar na execução dos trabalhos (...).
Declaração do Responsável da empresa de que possui pleno conhecimento do objeto em sua fl. 79,
ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.10.2.3.4. 9.10.2.3.4. Entrega da cópia do documento comprobatório
da Visita Técnica emitido pela SEOSP/PMSJ (...) ou Declaração do Representante da empresa de que possui
pleno conhecimento do objeto.”
LOTE IV E LOTE V: QUANTO A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO-FINANCEIRA: A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO lastreou seu entendimento no Parecer Contábil nº 046/2020 da
Contabilidade, emitido pela Sra. Michele Carvalho Rodrigues. Como se vê, a inabilitação da recorrente se deu
em virtude da interpretação contida no Parecer Contábil nº 046/2020 e transcrita pela comissão, dita da falta de
atendimento aos requisitos específicos do edital, que citou expressamente como sendo: “Com base nos
documentos apresentados e na análise dos índices realizados por este setor, conclui-se que as empresas
estão com condições financeiras saudáveis. “CONECT ENGENHARIA LTDA ME é considerada inabilitada no
Certame por não atender aos itens de qualificação econômico financeira.”
Ocorre, que o entendimento da Douta comissão não pode prosperar, tendo em vista que A RECORRENTE
ATENDEU EXTAMENTE O QUE DETERMINAVA O EDITAL. Com efeito, o subitem 9.10.2.4 daquele
Instrumento dizia que: PROJETO DE GASES MEDICINAIS com área até 500m2:
Pois bem, a preposição até, insere ou assinala limite na quantidade, ou seja, com área até 500m2, significa que
o limite superior é 500 m2, logo atendido na plenitude pela empresa quando apresentou 352 m2. Com efeito, o
subitem 9.10.3 daquele Instrumento dizia que: Itens 9.10.3 (subitens 9.10.3.2, 9.10.3.2.1, 9.10.3.3 e 9.10.3.4) e
9.10.4 As empresas participantes do certame licitatório apresentaram as documentações abaixo: ©O Balanço
Patrimonial e as Demonstrações Contábeis dos exercícios de 2018 e 2019 (juntamente com os Termos de
Abertura e Encerramento), registrados na JUCEB e emitidos através do Sped (vide informações); © Notas
Explicativas (vide informações); © Os Índices Financeiros (vide informações); © Certidão de Regularidade
Profissional – CRP (vide informações).
Observa-se que houve um equívoco por parte da comissão de licitação, com relação a não apresentação da
documentação contábil, e na própria Ata consta que: “CONECTE ENGENHARIA LTDA. - A empresa possui
menos de 01 (um) ano de existência a época do encerramento do balanço de 2018, tendo sua situação
cadastral perante a Receita Federal em 09/05/2018, apresentando o balanço parcial no período de 09/05 a
31/12/2018. Friso também que o conhecimento da formação do patrimônio é fundamental, para que possa
avaliar a sua situação econômicofinanceira. Por não existir Passivo Circulante, o ativo circulante está
totalmente disponível, estando descomprometido para qualquer uso que a empresa queira dele fazer. Sendo
assim, se considerarmos o passivo “zero” fica comprovado que, na ausência de obrigações, os ativos possuem
disponibilidade infinita, limitada ao montante do seu ativo. No que tange as notas explicativas, a empresa não
apresenta a documentação solicitada no subitem 9.10.3.2.1.” Nesse passo, CERTO É QUE A CONECTE
ENGENHARIA LTDA, obedecendo fielmente ao Instrumento Convocatório, APRESENTOU O BALANÇO
PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018 DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DA BAHIA (JUCEB), logo, JAMAIS poderia ter sido inabilitada pela suposta infração ao subitem
9.10.3.2 do Edital. Apegando-nos aos termos do edital, temos com clareza solar que a recorrente cumpriu ao
edital, a cujas regras estão vinculados os participantes e a administração licitadora, que não pode lhe
desprezar para afastar qualquer das suas prescrições. Mister destacarmos que o objetivo do Balanço
Patrimonial é apresentar, de uma forma ordenada e padronizada, a situação econômica e financeira de uma
empresa num determinado momento. Numa licitação, serve para saber se a empresa tem boa saúde
financeira, se não está em processo de falência e, portanto, tem condições de executar o objeto do contrato, e
o mesmo foi constato e evidenciado no Parecer Contábil nº 046/2020. A atitude da comissão ao proferir a
decisão da inabilitação vai de encontro a Lei Federal 8666/93, onde consta: Art. 31. A documentação relativa à
qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; II - certidão
negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos
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no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.
Outrossim, a lei exige que o contador responsável pelo Balanço Patrimonial da empresa encontre-se em
situação REGULAR junto ao Conselho Regional de Contabilidade, fato este devidamente ratificado pela
JUCEB que registrou o Balanço Patrimonial da CONECTE Engenharia LTDA sem necessidade da anexação
da Certidão de Regularidade Profissional do contador.
O mestre Hely Lopes Meirelles, na sua obra “Licitação e Contrato Administrativo”, 10a Edição, pág. 24, ensina
que:
“O princípio do procedimento formal, todavia, não significa que a Administração deva ser “formalista” a ponto
de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à licitação, como também não quer dizer que se deve anular o
procedimento ou o julgamento, ou inabilitar licitantes, ou desclassificar propostas diante de simples omissões
ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que tais omissões ou irregularidades sejam
irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes. A regra é a dominante nos
processos judiciais: não se decreta nulidade onde não houve dano para qualquer das partes - pas de nullité
sans grief, no dizer dos franceses”. (Grifos nosso) As palavras do mestre Hely Lopes Meirelles são bem
esclarecedoras para garantir que a Administração deva sempre levar em conta a ocorrência ou não de dano ou
prejuízo ao certame derivado da simples omissão ou irregularidade, visto que ocorrendo a falta, deve-se
desprezar a omissão ou a irregularidade, ou mesmo promover diligência destinada a esclarecer ou a
complementar
a instrução
do processo.
(ver anexo
1
material extraído
do site
http://www.edgarguimaraes.com.br/v2/arquivos/download/PUBLICACOES_DI
LIGENCIAS_NAS_LICITACOES.pdf , em 22/04/2014 às 11:23h) No caso em tela não constatamos qualquer
risco ou prejuízo para administração licitadora, porque: a) A não apresentação do documento ora exigido não
apresenta qualquer dano ou prejuízos à Administração Pública;
Mister salientar, que a Recorrente demonstrou toda a sua capacidade técnica, bem como sua qualificação
econômico-financeira capaz de lhe habilitar no certame, ofertando à administração pública condições de eleger
a melhor dentre as apresentadas, sem afastar qualquer uma delas com exigências inúteis ou sem fundamento,
preservando, destarte, a competitividade. Fato concreto é que a recorrente comprovou que tem a qualificação
técnica e econômica e financeira e por isso tem condições de executar o serviço licitado, nos moldes
preconizados no edital, OFERTANDO MELHORES CONDIÇÕES, GARANTIAS E VANTAGENS PARA A
ADMINISTRAÇÃO LICITADORA, QUER PELA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUER PELA DEMONSTRAÇÃO
DE CAPACIDADE ENCONÔMICO-FINANCEIRA, QUER PELA EFETIVA GARANTIA DE QUALIDADE E
PRAZO NA EXECUÇÃO DO OBJETO ORÇADO DO INSTRUMENTO VINCULADOR DO CERTAME. Tem-se
com clareza inarredável a necessidade imperiosa de preservação dos princípios do PROCEDIMENTO
FORMAL, VINCULAÇÃO AO EDITAL, COMPETITIVIDADE e da ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES, sob
pena de se macular com vício insanável a licitação e todo o certame. É de clareza solar que a decisão da
comissão merece reforma, pelas razões alhures sustentadas, para habilitar a recorrente ao certame,
possibilitando-lhe prosseguimento no processo licitatório até a fase final. Diante das razões expendidas, é o
presente recurso para requerer: A - De acordo com a Legislação Federal e demais pertinentes à espécie, seja
a decisão que considerou a recorrente inabilitada RECONSIDERADA para que a considere HABILITADA
PARA TODO O PROCESSO LICITATÓRIO, inclusive, uma vez que as demais empresas concorrentes no Lote
V foram desclassificadas ou inabilitadas. B - Por absurdo, caso eventualmente mantida a decisão recorrida,
que seja o presente documento também recebido pelo EXMº SR. PREFEITO OTÁVIO MARCELO MATOS DE
OLIVEIRA, autoridade máxima, para reexame da decisão, nos termos precisos da legislação pertinente.
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 o
Coordenador de Engenharia e Obras da SEOSP da Prefeitura Municipal de Mata de São João, após conhecer
o teor do mencionado Pedido de Recurso, manifestou-se sobre o questionado, prestando o seguinte
esclarecimento:
“CI - COMUNICAÇÃO INTERNA n° 342/2020
DE:
Comissão de Análise Técnica e Julgamento
PARA: Marceli Rocha – Presidente da COMPEL
ASSUNTO: Análise peça recursal referente a Tomada de
Preços nº 02/2020.
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
REF. TOMADA DE PREÇOS 02/2020
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Considerando recurso interposto pela empresa CONECTE
ENGENHARIA LTDA referente à Tomada de Preços nº
02/2020;
Considerando que após análise das documentações
apresentadas pela empresa, verificamos que a mesma NÃO
APRESENTOU quantidade estimada para o Lote IV, sendo
que foram exigidos 50% de qualificação técnica dos
quantitativos da planilha orçamentária para os itens de maior
relevância, de acordo com o quadro abaixo:
LOTE IV - PROJETOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, COMBATE E INCÊNDIO,
TELEFONIA, LÓGICA)
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANTIDADE
ESTIMADA

01

Elétrico, luminotécnico

m²

5000,00

06

Esgoto, hidráulico, tratamento de esgoto e
drenagem

m²

5000,00

05

PROJETO DE GASES MEDICINAIS com
área até 500m2

m2

2500,00

07

Prevenção e combate a incêndio, detecção
e alarme SPDA

m²

5000,00

• Para o Lote IV foi exigido 50% de qualificação técnica dos
quantitativos da planilha orçamentária.
Considerando que consta em sua descrição “Projetos de
gases medicinais com área até 500m²”, isso significa que a
empresa poderia apresentar vários Atestados de Aptidão
Técnica com área até 500m², desde que a soma dos mesmos
atendam a parcela de maior relevância, conforme item
9.10.2.4.
9.10.2.4. A empresa e/ou seus responsáveis técnicos deverá
apresentar atestados de que executou quantidades iguais ou
superiores de serviços, conforme parcela de maior
relevância.
Considerando o respeito aos princípios licitatórios,
INFORMAMOS que diante dos fatos apresentados e
principalmente da análise realizada o quanto consta nos
autos, opinamos pela seguinte decisão:
Primeiramente, passamos a CONHECER do recurso
apresentado pela empresa CONECTE ENGENHARIA LTDA,
porém, no mérito, não aprovamos o recurso formulado, vez
que não demonstraram argumentos capazes de dissuadir
esta comissão da decisão que motivou a sua
desclassificação.
Em, 29 de abril de 2020.
Fernando Cesar Alves de Almeida
Coordenador de Engenharia e Obras

Mata de São João/BA, 29 de abril de 2020

Fernando Cesar Alves de Almeida
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Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento “

V – 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 Contábil, o qual a Sra. Michele Carvalho Rodrigues, Coordenadora Orçamentária e de
Contabilidade, após conhecer o teor do mencionado Pedido de Recurso, manifestou-se sobre o
questionado, prestando o seguinte esclarecimento:

“À COMPEL,

Em resposta ao recurso interposto pela empresa Conecte
Engenharia Ltda., acerca do julgamento dos itens 9.10.3 (subitens
9.10.3.2, 9.10.3.2.1, 9.10.3.3 e 9.10.3.4) e 9.10.4 do edital relativo à
Tomada de Preços nº 02/2020, tenho a dizer:
A inabilitação da referida empresa deu-se pela ausência das notas
explicativas, onde no referido edital no subitem 9.10.3.2.1 diz que:
“9.10.3.2.1 - Os licitantes, independente de porte, atividade ou forma
de tributação, deverão apresentar "notas explicativas" quando das
demonstrações contábeis, conforme Resoluções CFC nº 1.185/09 NBC TG 26, Nº 1.255/09 - NBC TG 1000, 4º do art. 176 da Lei nº
.6.404/76."
Por ser considerado um trabalho técnico de prerrogativa contábil, as
notas explicativas é parte integrante das demonstrações contábeis,
conforme exposto nas Leis 6.404/76, 11.638/07, 11.741/09, dentre
outras e as Resoluções CFC nº 1.185 e 1.255/2009, sendo esta
última que aprova a NBC TG 1000, diz que diz:
“§4º - As demonstrações serão complementadas por notas
explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis
necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos
resultados do exercício.”
“§5º - Menciona, sem esgotar o assunto, as bases gerais e as
normas a serem inclusas nas demonstrações financeiras, as quais
deverão:
I – apresentar informações sobre a base de preparação das
demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas
selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos;
II – divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis
adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma
outra parte das demonstrações financeiras;
III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias
demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma
apresentação adequada; e
IV – indicar:
a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais,
especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização
e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e
dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de
elementos do ativo;
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b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes;
c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas
avaliações;
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias
prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou
contingentes;
e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das
obrigações a longo prazo;
f) o número, espécies e classes das ações do capital social;
g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no
exercício;
h) os ajustes de exercícios anteriores; e
i) “os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício
que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação
financeira e os resultados futuros da companhia”.
De acordo com o art. 13 da Resolução CFC nº 1.330/2011 e art. 176
da Lei nº 6.404/76 e § 4º, que dizem:
“Art. 13 - As demonstrações contábeis devem ser transcritas no Livro
Diário, completando-se com as assinaturas do titular ou de
representante legal da entidade e do profissional da contabilidade
legalmente habilitado.”
“ Art. 176 - Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar,
com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes
demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no
exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
.....
§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas
explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis
necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos
resultados do exercício.”

Diante do vasto texto legal exposto neste parecer, julgo
improcedente o recurso interposto pela empresa, uma vez que, ela
deveria ter apresentado as notas explicativas em cumprimento ao
solicitado no subitem 9.10.3.2.1 do edital.
Em, 29/04/2020.
Atenciosamente
Michele Carvalho Rodrigues
Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade
CRC-BA: 027465/O-4”

VI – DA FUNDAMENTAÇÃO AO RECURSO
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: PLS9KKM5RZOXND57VLKK7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
47 - Ano - Nº 3318

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
48 - Ano - Nº 3318

Mata de São João

Trata-se de análise de Recurso Administrativo interposto pela empresa devidamente qualificada.
Inicialmente cabe 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 solicitou respaldo técnico, onde o Sr. Fernando Cesar Alves de Almeida, Coordenador
de Engenharia e Obras reiterou o julgamento dado anteriormente expondo que: Considerando que
após análise das documentações apresentadas pela empresa, verificamos que a mesma NÃO
APRESENTOU quantidade estimada para o Lote IV, sendo que foram exigidos 50% de qualificação
técnica dos quantitativos da planilha orçamentária para os itens de maior relevância.

Com respaldo também no Parecer Contábil, acima transcrito, emitido pelo Sra. Michele Carvalho
Rodrigues, Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade, o qual esclarece e se posiciona quanto
as alegações indicadas na Peça Recursal ora em análise, indicando que: “Diante do vasto texto
legal exposto neste parecer, julgo improcedente o recurso interposto pela empresa, uma vez
que, ela deveria ter apresentado as notas explicativas em cumprimento ao solicitado no
subitem 9.10.3.2.1 do edital.. “
Conforme indicado pela área técnica e contábil a RECORRENTE não preencheu as especificações
exigidas no Instrumento Convocatório.
Logo, os argumentos trazidos, não foram suficientes para alterar o julgamento dado anteriormente,
tendo em vista constar de forma explicita tais obrigatoriedades.
Em complemento, elucidamos ainda o dever da Administração Pública em observar o princípio da
Vinculação ao Instrumento Convocatório, conforme disposto no caput do Art. 41 da Lei nº 8.666/93:
"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada."

Sendo assim, fica evidente que todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio,
vincular-se-ão ao Instrumento Convocatório.

VII - DO PARECER

Tendo em vista que o formalismo é necessário ao procedimento licitatório quando revestido da
obrigatoriedade ao atendimento do requerido no instrumento editalício, como é a situação ora
examinada, para que não se incorra em desobediência ao disposto no Princípio Licitatório da
Vinculação ao Instrumento Convocatório.
Tendo em vista que o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório é um princípio
essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento licitatório, pois, além de mencionado
no artigo 3º da Lei nº. 8.666/93, ainda tem o seu sentido explicitado no artigo 41, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
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 IMPROCEDÊNCIA do RECURSO
interposto pela empresa CONECTE ENGENHARIA 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, 08 de maio de 2020.

Marceli Patrícia Pereira Rocha
Presidente COMPEL
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TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2020
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa CONECTE ENGENHARIA 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 Licitante, CONECTE
ENGENHARIA LTDA.
CONSIDERANDO Parecer Técnico e Contábil;
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer
N°. 002, datado de 08 de maio de 2020, e a decisão em opinar pela IMPROCEDÊNCIA do
RECURSO interposto pela empresa CONECTE ENGENHARIA LTDA, referente á TOMADA DE
PREÇOS N°. 02/2020, cujo objeto é Contratação de empresa(s) especializada(s) para em execução de
Projetos Arquitetônicos, Topográficos, Sondagem, Estruturais, Complementares (Instalações Elétricas,
Climatização, Gases, Hidrossanitárias, Combate a Incêndio, Telefonia e Lógica), Saneamento Básico e
Infraestrutura Urbana (Drenagem Pluvial, Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água e Sistema Viário) e
Terraplenagem para atender as necessidades da PMMSJ - Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA.

RESOLVE
Julgar IMPROCEDENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa CONECTE
ENGENHARIA LTDA, em referência ao Certame da Licitação na Modalidade TOMADA DE
PREÇOS tombada sob o Nº. 02/2020, Processo Administrativo Nº 1.091/2020.

Mata de São João, 08 de maio de 2020

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João
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O candidato que deixar de apresentar por qualquer motivo dos documentos solicitados até o dia 12/05/2020
(TERÇA-FEIRA) será considerado desistente e ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO
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Mata de São João/BA, 08 de Maio
de 2020.

Comissão Coordenadora, conforme Decreto nº 272/2020

Ivoneide Pereira do Nascimento Andrade
Matrícula 4606

Cristiana Nascimento Santos
Matrícula 7404

Viviane de Jesus Almeida
Matrícula 6589
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ANEXO I
ENTREGA DE DOCUMENTOS: Enviar os documentos por e-mail até terça-feira dia
12/05/2020 às 09:00 horas. E-MAIL: UHFXUVRVKXPDQRVSPVM#JPDLOFRP

CARGO:TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CÓDIGO DA VAGA: 006
ORDEM
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CANDIDATO
EUGENIA COSTA CRUZ
LUANA BARBARA DO NASCIMENTO COURA
GEIZIANE CARVALHO DOS SANTOS
IRIANE SOUZA DOS SANTOS
NEILANE EVELLY LIMA GARRIDO
JAMILE SANTOS DA LUZ
SUELEM DE OLIVEIRA PINTO
BERENILDA SANTOS DA SILVA
ANTONIETA ROBERTA PEREIRA

SITUAÇÃO
HABILITADO/CLASSIFICADO
HABILITADO/CLASSIFICADO
HABILITADO/CLASSIFICADO
HABILITADO/CLASSIFICADO
HABILITADO/CLASSIFICADO
HABILITADO/CLASSIFICADO
HABILITADO/CLASSIFICADO
HABILITADO/CLASSIFICADO
HABILITADO/CLASSIFICADO

CARGO:TÉCNICO EM RADIOLOGIA
CÓDIGO DA VAGA: 008
ORDEM
02
03

CANDIDATO
LUCIANA DO AMOR DIVINO FERNANDES
ADMILSON JOSE DOS SANTOS

SITUAÇÃO
HABILITADO/CLASSIFICADO
HABILITADO/CLASSIFICADO

CARGO:TÉCNICO SOCORRISTA
CÓDIGO DA VAGA: 005

ORDEM
09
10

CANDIDATO
LUCINEI NASCIMENTO ALVES
BARBARA SUELY DA SILVA BORGES

SITUAÇÃO
HABILITADO/CLASSIFICADO
HABILITADO/CLASSIFICADO

CARGO:ENFERMEIRO PLANTONISTA
CÓDIGO DA VAGA: 004

ORDEM
09
10

CANDIDATO
TAMILIS FERNANDA MOREIRA SOUZA
ANA PAULA DA SILVA MARTINS

SITUAÇÃO
HABILITADO/CLASSIFICADO
HABILITADO/CLASSIFICADO
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 182/2020
Processo nº: 7084/2020
Contratante: Município de Mata de São João E Fundo Municipal de Assistência Social
Contratado: Charminho Vestuário E Complementos LTDA ME, CNPJ nº 13.798.913/0001-47
Objeto: Credenciamento de costureiras para prestação dos serviços de produção emergencial de
máscaras artesanais a serem destinadas as pessoas de vulnerabilidade social e econômica e para
funcionários públicos, com fins de promover a contenção do contágio do coronavirus (COVID-19),
legalmente reconhecidos, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital de
Credenciamento 001/2020.
Valor Global: o Valor Global do contrato é de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).
Prazo: O prazo de vigência para a execução do objeto deste credenciamento será de 04 (quatro)
meses contados da data de assinatura do Contrato.
Data de assinatura: 08/05/2020

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças.
Secretaria de Administração e Finanças

Isaura Carmozina Silva dos Santos
Secretária de Ação Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência social

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PLS9KKM5RZOXND57VLKK7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
59 - Ano - Nº 3318

EXTRATO DO CONTRATO Nº 185/2020
Processo nº: 7128/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 14.773.628/0001-34
Contratado: LUCINEIDE PALMA DA SILVA, sob CPF nº 013.583.525-93.
Objeto: Credenciamento de costureiras para prestação dos serviços de produção emergencial de
máscaras artesanais a serem destinadas as pessoas de vulnerabilidade social e econômica e para
funcionários públicos, com fins de promover a contenção do contágio do coronavirus (COVID-19),
legalmente reconhecidos, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital de
Credenciamento 001/2020.
Valor Global: o Valor Global do contrato é de R$ 990,00(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).
Prazo: O prazo de vigência para a execução do objeto deste credenciamento será de 04 (quatro)
meses em que for firmado, contados da data de assinatura do Contrato.
Data de assinatura: 08/05/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos
Secretária de Ação Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência social

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PLS9KKM5RZOXND57VLKK7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
60 - Ano - Nº 3318

Mata de São João

EXTRATO DO CONTRATO Nº 183/2020
Processo nº: 7131/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 14.773.628/0001-34.
Contratado: ANA MARIA LOPES DO CARMO, sob CPF nº 160.053.255-15
Objeto: Credenciamento de costureiras para prestação dos serviços de produção emergencial de
máscaras artesanais a serem destinadas as pessoas de vulnerabilidade social e econômica e para
funcionários públicos, com fins de promover a contenção do contágio do coronavirus (COVID-19),
legalmente reconhecidos, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital de
Credenciamento 001/2020.
Valor Global: o Valor Global do contrato é de R$ 660,00(Seiscentos e sessenta reais)
Prazo: O prazo de vigência para a execução do objeto deste credenciamento será de 04 (quatro)
meses em que for firmado, contados da data de assinatura do Contrato.
Data de assinatura: 08/05/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos
Secretária de Ação Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência social

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PLS9KKM5RZOXND57VLKK7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
61 - Ano - Nº 3318

EXTRATO DO CONTRATO Nº 184/2020
Processo nº: 7132/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 14.773.628/0001-34.
Contratado: LUANA ALVES PINHEIRO, sob CPF nº 044.892.825-67
Objeto: Credenciamento de costureiras para prestação dos serviços de produção emergencial de
máscaras artesanais a serem destinadas as pessoas de vulnerabilidade social e econômica e para
funcionários públicos, com fins de promover a contenção do contágio do coronavirus (COVID-19),
legalmente reconhecidos, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital de
Credenciamento 001/2020.
Valor Global: o Valor Global do contrato é de R$ 660,00(Seiscentos e sessenta reais)
Prazo: O prazo de vigência para a execução do objeto deste credenciamento será de 04 (quatro)
meses em que for firmado, contados da data de assinatura do Contrato.
Data de assinatura: 08/05/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos
Secretária de Ação Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência social

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PLS9KKM5RZOXND57VLKK7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
62 - Ano - Nº 3318

Mata de São João

EXTRATO DO CONTRATO Nº 186/2020
Processo nº: 7134/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 14.773.628/0001-34.
Contratado: Ubiraildes Santana da Silva, sob CPF nº 615.943.695-34
Objeto: Credenciamento de costureiras para prestação dos serviços de produção emergencial de
máscaras artesanais a serem destinadas as pessoas de vulnerabilidade social e econômica e para
funcionários públicos, com fins de promover a contenção do contágio do coronavirus (COVID-19),
legalmente reconhecidos, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital de
Credenciamento 001/2020.
Valor Global: o Valor Global do contrato é de R$ 660,00(Seiscentos e sessenta reais)
Prazo: O prazo de vigência para a execução do objeto deste credenciamento será de 04 (quatro)
meses em que for firmado, contados da data de assinatura do Contrato.
Data de assinatura: 08/05/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos
Secretária de Ação Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência social

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PLS9KKM5RZOXND57VLKK7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
63 - Ano - Nº 3318

EXTRATO DO CONTRATO Nº 187/2020
Processo nº: 7135/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 14.773.628/0001-34
Contratado: SAMUEL GEORGIOS BALTIZIDIS SANTOS, sob CPF nº 077.894.295-31
Objeto: Credenciamento de costureiras para prestação dos serviços de produção emergencial de
máscaras artesanais a serem destinadas as pessoas de vulnerabilidade social e econômica e para
funcionários públicos, com fins de promover a contenção do contágio do coronavirus (COVID-19),
legalmente reconhecidos, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital de
Credenciamento 001/2020.
Valor Global: o Valor Global do contrato é de R$ 990,00(NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)
Prazo: O prazo de vigência para a execução do objeto deste credenciamento será de 04 (quatro)
meses em que for firmado, contados da data de assinatura do Contrato.
Data de assinatura: 08/05/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos
Secretária de Ação Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência social

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PLS9KKM5RZOXND57VLKK7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
64 - Ano - Nº 3318

Mata de São João

EXTRATO DO CONTRATO Nº 188/2020
Processo nº: 7136/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 14.773.628/0001-34
Contratado: IRIS CRUZ DE ALMEIDA, sob CPF nº 011.193.515-61
Objeto: Credenciamento de costureiras para prestação dos serviços de produção emergencial de
máscaras artesanais a serem destinadas as pessoas de vulnerabilidade social e econômica e para
funcionários públicos, com fins de promover a contenção do contágio do coronavirus (COVID-19),
legalmente reconhecidos, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital de
Credenciamento 001/2020.
Valor Global: o Valor Global do contrato é de R$ 330,00(Trezentos e trinta reais).
Prazo: O prazo de vigência para a execução do objeto deste credenciamento será de 04 (quatro)
meses em que for firmado, contados da data de assinatura do Contrato.
Data de assinatura: 08/05/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos
Secretária de Ação Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência social

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PLS9KKM5RZOXND57VLKK7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
65 - Ano - Nº 3318

EXTRATO DO CONTRATO Nº 189/2020
Processo nº: 7138/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 14.773.628/0001-34
Contratado: MARIDALVA SANTANA DIAS ARAÚJO, sob CPF nº 461.317.875-49.
Objeto: Credenciamento de costureiras para prestação dos serviços de produção emergencial de
máscaras artesanais a serem destinadas as pessoas de vulnerabilidade social e econômica e para
funcionários públicos, com fins de promover a contenção do contágio do coronavirus (COVID-19),
legalmente reconhecidos, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital de
Credenciamento 001/2020.
Valor Global: o Valor Global do contrato é de R$ 330,00(Trezentos e trinta reais).
Prazo: O prazo de vigência para a execução do objeto deste credenciamento será de 04 (quatro)
meses em que for firmado, contados da data de assinatura do Contrato.
Data de assinatura: 08/05/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos
Secretária de Ação Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência social

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PLS9KKM5RZOXND57VLKK7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
66 - Ano - Nº 3318

Mata de São João

RESUMO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 036/2020
Processo administrativo nº 6835/2020 Contratante: Município de Mata de São João Contratado: IFC
Engenharia LTDA Cláusula Primeira: O prazo de vigência originalmente ajustados, ficam prorrogado até
12/10/2020. Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais Cláusulas do Contrato no preâmbulo referido, no
que não colidirem com previsto neste instrumento, independentemente de transcrição. Data de assinatura:
05/05/2020.
MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
Áureo Franco e Castro Júnior
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, s/n° - Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PLS9KKM5RZOXND57VLKK7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Sexta-feira
8 de Maio de 2020
67 - Ano - Nº 3318

RESUMO CONTRATO
Processo nº: 6652/2020
Contratante: Município de Mata de São João
Contratado: Extremus Conectividades e Serviços LTDA .
Objeto: Contratação empresa especializada para concessão de licença de uso de software de gestão de
Protocolo Web e Controle de Processos, bem como implantação, treinamento, customização e suporte técnico
para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura de Mata de São João.
Cláusula Primeira: O prazo de vigência originalmente ajustado e já aditado fica prorrogado por mais dois
meses, contados do término da sua vigência.
Cláusula Segunda: Fica suplementada a dotação orçamentária em mais R$ 4.400,00 (Quatro Mil e
Quatrocentos Reais) para utilização no novo período contratual.
Cláusula Terceira: Ratificam-se as demais Cláusulas do Contrato no preâmbulo referido, no que não
colidirem com previsto neste instrumento, independentemente de transcrição.
Cláusula Quarta: O Contrato será encerrado após emissão de Ordem de Serviço do novo Sistema de
Protocolo.
Data de assinatura: 30/04/2020

Naira Fidalgo Teixeira
MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
Secretária de Administração e Finanças


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PLS9KKM5RZOXND57VLKK7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

