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Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

DECRETO Nº 0688/20 de Maio 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, 29 de Maio 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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0G9HO0HPDKZJKDKLAOUKYA

Segunda-feira
8 de Junho de 2020
2 - Ano - Nº 3345

Mata de São João

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Decreto N.º 000688/20
ANEXO ÚNICO
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA-QDD
Órgão / Unidade
Natureza Despesa
Classificação Funcional Programática / Ação
Grupo/
Detalhamento
Código
Denominação
Modalidade
Elemento
Fonte Recurso
07.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.07
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.003.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90
34
.01.0000 (0000).
.01.0000 (0000).
3.3.90
39
Total do Grupo:
10.00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
10.10
SECRETARIA DE AGRICULTURA
04.122.002.2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
3.3.90
36
3.3.90
39

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

TOTAL GERAL

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal
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Alteração
(Em R$)
Reforço
Anulação
314.036,79
314.036,79
314.036,79
314.036,79
314.036,79
314.036,79
314.036,79
0,00
0,00
314.036,79
314.036,79
314.036,79
12,25
12,25
12,25
0,00
12,25
12,25

12,25
12,25
12,25
12,25
0,00
12,25

314.049,04

314.049,04

Segunda-feira
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Mata de São João
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 0689/20 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):
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(30) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.004-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente

385,00

Total da Unidade:
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.07
SECRETARIA

DE

OBRAS

385,00
E

(426) 3.3.90.34.00.00.00.00.2.025-00.1.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE T

SERVIÇOS
172.283,62

Total da Unidade:

172.283,62

Total Suplementação:

172.668,62

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.
02 - GABINETE DO PREFEITO
02.02 - GABINETE DO PREFEITO
(14) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.003-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente

Total da Unidade:
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385,00

385,00

Segunda-feira
8 de Junho de 2020
4 - Ano - Nº 3345

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

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.07
SECRETARIA
DE
OBRAS
(200) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.011-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

E

SERVIÇOS
172.283,62

Total da Unidade:

172.283,62

Total Anulação:

172.668,62

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.
Gabinete do(a) Prefeito(a), 29 de Maio de 2020.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:
Fonte: 0.1.00
Total:

Adição

Redução

172.668,62

172.668,62

172.668,62

172.668,62
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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 0695/20 de Junho 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):
02 - GABINETE DO PREFEITO
02.02 - GABINETE DO PREFEITO
(9) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.003-00.1.0000
(10) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.003-00.1.0000

- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

56.200,00

- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

29.400,00

Total da Unidade:

85.600,00

Total Suplementação:

85.600,00
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Mata de São João
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.
02 - GABINETE DO PREFEITO
02.02 - GABINETE DO PREFEITO
(1) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.003-00.1.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

85.600,00

Total da Unidade:

85.600,00

Total Anulação:

85.600,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.
Gabinete do(a) Prefeito(a), 1 de Junho de 2020.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:
Fonte: 0.1.00
Total:

Adição

Redução

85.600,00

85.600,00

85.600,00

85.600,00
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Mata de São João

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

DECRETO Nº 0703/20 de Junho 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, 2 de Junho de 2020.

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal
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Mata de São João

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Decreto N.º 000703/20
ANEXO ÚNICO
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA-QDD
Órgão / Unidade
Natureza Despesa
Classificação Funcional Programática / Ação
Grupo/
Detalhamento
Código
Denominação
Modalidade
Elemento
Fonte Recurso
05.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.004.2.013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90
39
.02.0004 (0004).
.02.0004 (0004).
3.3.90
40
Total do Grupo:
12.365.004.2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90
32
3.3.90
40
07.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.07
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.003.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.90
3.3.90

36
39

Alteração
(Em R$)
Reforço
Anulação
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00

.01.0000 (0000).
.02.0004 (0004).
Total do Grupo:

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

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

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

28,98
28,98
28,98
0,00
28,98
28,98

28,98
28,98
28,98
28,98
0,00
28,98

228,98

228,98

TOTAL GERAL

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal
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Mata de São João
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO FINANCEIRO Nº 0705/20
DE 2 DE JUNHO DE 2020
"Abre, no âmbito do Poder Executivo, o crédito suplementar no
valor de R$ 102.003,34 (cento e dois mil três reais e trinta e
quatro 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$
102.003,34 (cento e dois mil três reais e trinta e quatro centavos) , destinado ao reforço das dotações relacionadas
abaixo:
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0004.2.013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
33904000000000 - 09.2.0004.04 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ

38.346,75

33903000000000 - 09.2.0015.164 - Material de Consumo

45.302,20

12.361.0004.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0004.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

33903900000000 - 09.2.0015.164 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

7.600,00

12.365.0004.2.014 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
33904000000000 - 09.2.0004.04 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ

10.754,39

Total da Unidade:
Total Suplementação:

102.003,34
102.003,34

Art. 2º - 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: 9.2.04
Fonte: 9.2.15

49.101,14
52.902,20
Total:

102.003,34

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), 2 de Junho de 2020.

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal
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Mata de São João
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 0704/20 de Junho 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):
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(82) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.013-09.2.0004 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(105) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.014-00.1.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
(152) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.017-00.1.0000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ

100,00
100,00
9.000,00

Total da Unidade:

9.200,00

Total Suplementação:

9.200,00

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.
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(158) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.108-00.1.0000 - DIÁRIAS - CIVIL
(427) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.013-09.2.0004 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ
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9.000,00
100,00

Segunda-feira
8 de Junho de 2020
11 - Ano - Nº 3345

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

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(428) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.014-09.2.0004 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ
Total da Unidade:

9.200,00

Total Anulação:

9.200,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.
Gabinete do(a) Prefeito(a), 2 de Junho de 2020.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:
Fonte: 0.1.00
Fonte: 9.2.04
Total:

Adição

Redução

9.100,00
100,00

9.000,00
200,00

9.200,00

9.200,00

100,00
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Mata de São João
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 0722/20 de Junho 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):
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(149) 3.3.90.18.00.00.00.00.2.017-00.1.0000 - Auxílio Financeiro a Estudantes

778.807,60

Total da Unidade:

778.807,60

Total Suplementação:

778.807,60

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.
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(77) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.013-00.1.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
(78) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.013-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
(120) 3.3.90.35.00.00.00.00.2.015-00.1.0000 - Serviços de Consultoria
(133) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.016-00.1.0000 - DIÁRIAS - CIVIL
(158) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.108-00.1.0000 - DIÁRIAS - CIVIL
(170) 3.3.50.41.00.00.00.00.2.128-00.1.0000 - Contribuições Instituições Privadas s/ Fins Lucrat
(171) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.128-00.1.0000 - Material de Consumo
(172) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.128-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
(173) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.128-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(178) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.129-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
(179) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.129-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total da Unidade:

100.000,00
10.000,00
30.210,00
1.400,00
3.808,93
6.000,00
24.632,03
24.320,00
30.000,00
30.000,00
21.162,17

281.533,13

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
09.09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
(288) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.038-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(289) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.038-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente

Total da Unidade:

1.800,50
1.000,00

2.800,50

09.16 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
(290) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.016-00.1.0000
(292) 3.3.50.41.00.00.00.00.2.040-00.1.0000
(293) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.040-00.1.0000
(294) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.040-00.1.0000
(295) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.040-00.1.0000

- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Contribuições Instituições Privadas s/ Fins Lucrat
- Material de Consumo
- MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total da Unidade:

49.902,05
1.000,00
174.087,00
5.000,00
4.068,00

234.057,05

09.23 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
(296) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.036-00.1.0000
(297) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.036-00.1.0000
(299) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.037-00.1.0000
(300) 3.3.90.31.00.00.00.00.2.037-00.1.0000

- Material de Consumo
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Material de Consumo
- PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E
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4.987,76
928,53
209,20
10.000,00

Mata de São João

Segunda-feira
8 de Junho de 2020
13 - Ano - Nº 3345

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

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
09.23 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
(301) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.037-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total da Unidade:
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
10.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
(323) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.051-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente
(325) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.119-00.1.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
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5.377,70
21.503,19

38.913,73
100.000,00

Segunda-feira
8 de Junho de 2020
14 - Ano - Nº 3345

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

10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
10.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
(326) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.119-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

100.000,00

Total da Unidade:

238.913,73

Total Anulação:

778.807,60

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

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:
Fonte: 0.1.00
Total:

Adição

Redução

778.807,60

778.807,60

778.807,60

778.807,60
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Segunda-feira
8 de Junho de 2020
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Mata de São João
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 0735/20 de Junho 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):
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.07
SECRETARIA

DE

OBRAS

E

(236) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.025-00.1.0000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ

SERVIÇOS
108.106,00

Total da Unidade:

108.106,00

Total Suplementação:

108.106,00

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.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(27) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.004-00.1.0000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ

13.405,26

Total da Unidade:
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.07
SECRETARIA

DE

OBRAS

(225) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.024-00.1.0000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ

Total da Unidade:

13.405,26
E

SERVIÇOS
22.582,53

22.582,53

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.14 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
(269) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.117-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total da Unidade:

70.587,19

70.587,19

13 - SECRETARIA DE ESPORTE
13.13 - SECRETARIA DE ESPORTE
(345) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.121-00.1.0000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ

Total da Unidade:
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359,39

359,39

Segunda-feira
8 de Junho de 2020
16 - Ano - Nº 3345

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

20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO
20.21 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
(385) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.011-00.1.0000 - Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ

1.171,63

Total da Unidade:
Total Anulação:

1.171,63
108.106,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.
Gabinete do(a) Prefeito(a), 5 de Junho de 2020.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:
Fonte: 0.1.00
Total:

Adição

Redução

108.106,00

108.106,00

108.106,00

108.106,00
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Segunda-feira
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DECRETO Nº 740/2020 DE 08 DE JUNHO DE 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOAO, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para compor a comissão Coordenadora do Processo Seletivo
Simplificado de contratação de pessoal por tempo determinado conforme Edital nº
006/2020 e decreto 1035/2017.

Titular
Luciana Calasans Alcântara

matrícula 7758

Thais Evelyn Santos da Silva

matricula 8313

Tamara Garrido Fogos Moreira

matrícula 8287

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL MDE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA
BAHIA, em 08 de Junho 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



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0G9HO0HPDKZJKDKLAOUKYA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Junho de 2020
18 - Ano - Nº 3345

Mata de São João

Portarias

PORTARIA Nº. 013/2020, de 08 de junho de 2020.
Designa comissão Sindicante para
apuração de fatos no âmbito da
Secretaria de Educação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o que estabelece os Artigos 146 e seguintes, da Lei
Complementar nº 001/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Processo de Sindicância e constituir Comissão com a finalidade de
apurar suposta ausência de pagamento para empresa que executou serviço no âmbito da
Secretaria de Educação.
Art. 2º - Para cumprimento do disposto no artigo anterior funcionará no feito a Comissão
Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância composta pelos servidores
efetivos e membros titulares Samuel Lopes Araújo, Matrícula 6255 - Presidente, Marilza Bastos
Cardoso, Matrícula 6163 - Secretária e membro interino, Cristiano Santa West Matrícula
5124.
Art. 3º A Comissão Processante poderá requisitar documentos e informações dos
órgãos públicos e intimar pessoas para prestar depoimentos.
Art. 4º -

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA, em 08
de junho de 2020.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

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

Dispensa de licitação fundada no artigo4° da Lei Federal 13.979/2020 – Contratação Emergencial.
Processo nº 5970/2020.
Ratifico a contratação pretendida com base no artigo 26 da Lei 8.666/93.
Em 08 de junho 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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AVISO DE ERRATA N.67/2020- Pregão Eletrônico N°. 53/2020. Contratação de empresa especializada
para ampliação de Rede de Iluminação Pública em MSJ. Abertura: 10/06/2020 ás 09h

.
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~

Aos Srs. Licitantes: EBA SERVIÇOS EIRELI EPP; BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI;
MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP; FTP CONSTRUÇÕES EIRELI EPP;
GRADUS CONSTRUTORA LTDA EPP; VRV SERVIÇOS LTDA EPP; G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI
ME; CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA; FCK
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP; JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e LIENCBRAS
DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
Ref.: Concorrência Pública nº. 09/2020 - Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia,
para realizar Reforma de Escolas do Litoral do Município de Mata de São João/BA (Escola Municipal
Idalba Tolentino de Almeida, Escola Municipal Antônio Paiva Tolentino, Escola Municipal Deputado Isaac
Marambaia, Escola Municipal São Vicente, Creche Municipal Aquilino Dias De Carvalho e Escola
Municipal Pedro Joaquim), conforme Resolução N° 1.387/2019 que “altera dispositivos da Resolução
TCM Nº 1.346/2016, que dispõe sobre a contabilização e aplicação dos créditos decorrentes de
precatórios, oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF de exercícios anteriores, e estabelece
outras providências.”

A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Concorrência Pública Nº. 09/2020, na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa que em conformidade com o
registrado na Ata da Sessão Privada, realizada em 08/06/2020 e acostada aos autos do Processo
Administrativo Nº. 5259/2020, por não atender às exigência do Edital a empresa MAKITORRE
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP é considerada inabilitada no certame. As empresas
LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP e EBA SERVIÇOS EIRELI EPP
atendem o quanto requerido em Edital sendo consideradas habilitadas. E, por apresentar o menor valor a
empresa LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP é considerada vencedora
com o valor total de R$1.801.611,25 (Hum milhão, oitocentos e um mil, seiscentos e onze reais e vinte e
cinco centavos) para o lote único.
Fica concedido o prazo recursal.

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 08 de junho de 2020.

Marceli Rocha.
Presidente da COMPEL

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

~

Aos Srs. Licitantes: MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA, PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, PEDRA
CONSTRUTORA LTDA EPP, CSG ENGENHARIA LTDA e JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.
Ref.: Concorrência Pública nº. 06/2020 - Objeto: Construção de uma UPA 1 - UNIDADE de Pronto de
Atendimento do tipo 1, localizada na Praia do Forte, no Litoral de Mata de São João.

A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Concorrência Pública Nº. 06/2020, na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa PROCEDÊNCIA do
RECURSO interposto pela empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA eis que preenche
os requisitos de admissibilidade e comprovado nos autos que a referida empresa atende às
condições de habilitação exigidas no Edital, passando a referida a ser considerada HABILITADA e
VENCEDORA para o certame em tela com o valor total de R$ 2.956.463,61 (Dois Milhões,
Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Hum
Centavos). e IMPROCEDÊNCIA das CONTRARRAZÕES apresentadas pela empresa JAUÁ
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.

O Parecer segue anexo

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 08 de junho de 2020.

Thais Soares
Subcoordenadora de Processos Licitatórios

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: MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA, PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, PEDRA
CONSTRUTORA LTDA EPP, CSG ENGENHARIA LTDA e JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.
Ref.: Concorrência Pública nº. 06/2020 - Objeto: Construção de uma UPA 1 - UNIDADE de Pronto de
Atendimento do tipo 1, localizada na Praia do Forte, no Litoral de Mata de São João.

A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital da Concorrência Pública Nº. 06/2020, na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006 e na Lei Federal Nº. 8.666/93, informa IMPROCEDÊNCIA do
RECURSO interposto pela empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP e
PROCEDÊNCIA das CONTRARRAZÕES apresentadas pelas empresas CERQUEIRA CORREIA
ENGENHARIA LTDA e JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.

O Parecer segue anexo

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 08 de junho de 2020.

Thais Soares
Subcoordenadora de Processos Licitatórios

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: 0G9HO0HPDKZJKDKLAOUKYA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Junho de 2020
34 - Ano - Nº 3345

Mata de São João

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N° 13.805.528/0001-80/ 11.144.137/0001-36
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº. 5502/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020 FMS RP. Aquisição de Medicamentos Comprimidos para atender
as necessidades da para atender as necessidades da Atenção Básica, Assistência Farmacêutica e Média Complexidade (PA de Praia do Forte
e Hospital Municipal), de acordo com a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal.Empresas: Empresas: MEDISIL
COMERCIAL FARMACÊUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA item 1 com R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos
reais), item 2 com R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais); item 4 com R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais); item 9 com R$
7.200,00 (Sete mil e duzentos reais); item 10 com R$ 216,00 (Duzentos e dezesseis reais); item 13 com R$ 38.160,00 (Trinta e oito mil, cento e
sessenta reais); item 15 com R$ 43,20 (Quarenta e três reais e vinte centavos); item 18 com R$ 28,50 (Vinte oito reais e cinqüenta centavos);
item 21 com R$ 336,00 (Trezentos e trinta e seis reais); item 22 com R$ 12.240,00 (Doze mil, duzentos e quarenta reais); item 25 com R$
147,60 (Cento e quarenta e sete reais e sessenta centavos); item 26 com R$ 334,00 (Trezentos e trinta e quatro reais); item 30 com R$ 235,00
(Duzentos e trinta e cinco reais); item 31 com R$ 4.320,00 (Quatro mil, trezentos e vinte reais); item 33 com R$ 2.160,00 (Dois mil, cento e
sessenta reais); item 35 com R$ 576,00 (Quinhentos e setenta e seis reais); item 38 com R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais); item
41 com R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais); Item 42 com R$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais); item 43 com R$ 129,60 (Cento e vinte
e nove reais e sessenta centavos); item 46 com R$ 12.420,00 (Doze mil, quatrocentos e vinte reais); item 47 com R$ 244,80 (Duzentos e
quarenta e quatro reais e oitenta centavos); item 49 com R$ 72,00 (Setenta e dois reais); item 50 com R$ 1.620,00 (Hum mil, seiscentos e vinte
reais); item 51 com R$ 4.860,00 (Quatro mil, oitocentos e sessenta reais); item 54 com R$ 40.500,00 (Quarenta mil e quinhentos reais); item 55
com R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais); item 57 com R$ 64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais); item 58 com R$
34.200,00 (Trinta e quatro mil e duzentos reais); item 60 com R$ 60,00 (Sessenta reais); item 61 com R$ 18,00 (Dezoito reais); item 64 com R$
6.480,00 (Seis mil, quatrocentos e oitenta reais); item 67 com R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais); item 69 com R$ 4.680,00
(Quatro mil, seiscentos e oitenta reais); item 71 com R$ 108,00 (Cento e oito reais); item 73 com R$ 1.764,00 (Hum mil, setecentos e sessenta
e quatro reais). MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME item 3 com R$ 24.120,00 (Vinte e quatro mil, cento e vinte reais); item 5 com R$
4.752,00 (Quatro mil, setecentos e cinqüenta e dois reais); item 14 com R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais); item 16 com R$ 5.900,00 (Cinco
mil e novecentos reais); item 24 com R$ 745,20 (Setecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos); item 27 com R$ 758,40 (Setecentos e
cinqüenta e oito reais e quarenta centavos); item 34 com R$ 24.840,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta reais); item 62 com R$
4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais); item 66 com R$ 3.400,00 (Três mil, e quatrocentos reais). INOVAMED COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA item 11 com R$ 20.000,00 (Vinte mil reais); item 12 com R$ 972,00 (Novecentos e setenta e dois reais); item 20 com
R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais); item 28 com R$ 24.120,00 (Vinte e quatro mil, cento e vinte reais). FABMED DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA item 23 com R$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais). AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA item 6 com
R$ 9.000,00 (Nove mil reais); item 7 com R$ 10.260,00 (Dez mil, duzentos e sessenta reais); item 17 com R$ 19.200,00 (Dezenove mil e
duzentos reais); item 39 com R$ 1.260,00 (Hum mil, duzentos e sessenta reais); item 45 com R$ 30.600,00 (Trinta mil e seiscentos reais); item
56 com R$ 3.612,00 (Três mil, seiscentos e doze reais). Assinatura: 12/06/2020. Vigência: 12 meses. Marceli Rocha – Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N° 13.805.528/0001-80
CNPJ Nº 11.144.137/0001-36
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.9132020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2020 – FMSREGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de Material Médico-Hospitalar e Penso (Lâmina de Bisturi,
Material para Esterilização, Cânula, Dreno, Bomba de Sucção e Sistema de Drenagem, Equipo e Injetor,
Dispositivo Intra Uterino, Cal Sodada) para atender as necessidades da Atenção Básica, Média Complexidade
(SAMU, CEO, PA DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL MUNICIPAL e POLICLÍNICA), Assistência
Farmacêutica, Distribuição Gratuita, Pacientes do Programa Melhor em Casa, com Recurso próprio e
Vinculado (Portaria do Ministério da Saúde N°.1545 de 25 de setembro de 2015. Empresas Vencedoras:
DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA que apresentou valor total de R$

2.868,00 (dois mil oitocentos e sessenta e oito reais) referente ao Lote I, R$ 1.540,26 (Um mil
quinhentos e quarenta reais e vinte seis centavos) referente ao Lote IV, R$ 181.493,80 (Cento e
oitenta e um mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos) referente ao Lote VI, R$
1.658,04 (Um mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e quatro centavos) referente Lote VII, R$
237.241,34 (Duzentos e trinta e sete mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos)
referente Lote VIII, R$ 5.344,50 (Cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta
centavos) referente Lote IX; MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI que apresentou valor total de R$
38.699,77(trinta e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) referente Lote II.

Data da Assinatura: 02/06/2020. Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Publicado por: Marceli Patrícia Pereira Rocha – Pregoeira Oficial do Município de Mata de São
João.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N° 13.805.528/0001-80
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

*Republicação por equivoco*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3.961/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020 – REGISTRO DE PREÇOS. Objeto:
Aquisição de papéis ofício, para atender a necessidades das secretarias e órgãos municipais vinculados à prefeitura municipal
de Mata de São João/BA, através da Portaria do Ministério da Saúde n° 2.061 de 21 de agosto de 2017 e recursos próprios
Empresa Vencedora: UNIQUE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, que apresentou o menor valor total R$
671.661,80 (Seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) referente para o Lote Único.
Data da Assinatura: 05/06/2020. Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. Publicado por: Marceli Patrícia
Pereira Rocha – Pregoeira Oficial do Município de Mata de São João.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N°. 13.805.528/0001-80
CNPJ Nº 11.144.137/0001-36
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 5913/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2020-FMS.
Objeto: Aquisição de Material Médico-Hospitalar e Penso (Lâmina de Bisturi, Material para Esterilização,
Cânula, Dreno, Bomba de Sucção e Sistema de Drenagem, Equipo e Injetor, Dispositivo Intra Uterino, Cal
Sodada) para atender as necessidades da Atenção Básica, Média Complexidade (SAMU, CEO, PA DE PRAIA
DO FORTE E HOSPITAL MUNICIPAL e POLICLÍNICA), Assistência Farmacêutica, Distribuição Gratuita,
Pacientes do Programa Melhor em Casa, com Recurso próprio e Vinculado (Portaria do Ministério da Saúde
N°.1545 de 25 de setembro de 2015. DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA que apresentou o menor valor total de R$ 2.868,00 (dois mil oitocentos e sessenta
e oito reais) referente ao Lote I, R$ 1.540,26 (Um mil quinhentos e quarenta reais e vinte
seis centavos) referente ao Lote IV, R$ 181.493,80 (Cento e oitenta e um mil
quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos) referente ao Lote VI, R$ 1.658,04
(Um mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e quatro centavos) referente Lote VII, R$
237.241,34 (Duzentos e trinta e sete mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro
centavos) referente Lote VIII, R$ 5.344,50 (Cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais
e cinqüenta centavos) referente Lote IX; MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI que
apresentou o menor valor total de R$ 38.699,77(trinta e oito mil seiscentos e noventa e
nove reais e setenta e sete centavos) referente Lote II, Os Lotes III e V foram
considerados fracassados. Data da Homologação: 08/06/2020. OTÁVIO MARCELO MATOS
DE OLIVEIRA – Prefeito. Publicado por: Marceli Patrícia Pereira Rocha – Pregoeira Oficial do
Município de Mata de São João.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
CNPJ N°. 13.805.528/0001-80
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
*Republicação por equivoco*
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3.961/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2020 REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Aquisição de papéis ofício, para atender a necessidades das
secretarias e órgãos municipais vinculados à prefeitura municipal de Mata de São João/BA, através da
Portaria do Ministério da Saúde n° 2.061 de 21 de agosto de 2017 e recursos próprios. Empresa

Vencedora: UNIQUE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI que apresentou o menor valor
total de R$ 671.661,80 (Seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta
centavos) referente ao Lote Único. Data da Homologação: 05/06/2020. OTÁVIO MARCELO
MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito. Publicado por: Marceli Patrícia Pereira Rocha – Pregoeira
Oficial do Município de Mata de São João.
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CNPJ N° 13.805.528/0001-80/ 11.144.137/0001-36
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº. 5502/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020 FMS RP. Aquisição de Medicamentos Comprimidos
para atender as necessidades da para atender as necessidades da Atenção Básica, Assistência Farmacêutica e Média
Complexidade (PA de Praia do Forte e Hospital Municipal), de acordo com a conveniência e necessidade da Administração
Pública Municipal. Empresas: MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA
item 1 com R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais), item 2 com R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais); item 4 com R$
21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais); item 9 com R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais); item 10 com R$ 216,00
(Duzentos e dezesseis reais); item 13 com R$ 38.160,00 (Trinta e oito mil, cento e sessenta reais); item 15 com R$ 43,20
(Quarenta e três reais e vinte centavos); item 18 com R$ 28,50 (Vinte oito reais e cinqüenta centavos); item 21 com R$ 336,00
(Trezentos e trinta e seis reais); item 22 com R$ 12.240,00 (Doze mil, duzentos e quarenta reais); item 25 com R$ 147,60 (Cento
e quarenta e sete reais e sessenta centavos); item 26 com R$ 334,00 (Trezentos e trinta e quatro reais); item 30 com R$ 235,00
(Duzentos e trinta e cinco reais); item 31 com R$ 4.320,00 (Quatro mil, trezentos e vinte reais); item 33 com R$ 2.160,00 (Dois
mil, cento e sessenta reais); item 35 com R$ 576,00 (Quinhentos e setenta e seis reais); item 38 com R$ 16.200,00 (Dezesseis
mil e duzentos reais); item 41 com R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais); Item 42 com R$ 39.000,00 (Trinta e nove mil
reais); item 43 com R$ 129,60 (Cento e vinte e nove reais e sessenta centavos); item 46 com R$ 12.420,00 (Doze mil,
quatrocentos e vinte reais); item 47 com R$ 244,80 (Duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos); item 49 com R$
72,00 (Setenta e dois reais); item 50 com R$ 1.620,00 (Hum mil, seiscentos e vinte reais); item 51 com R$ 4.860,00 (Quatro mil,
oitocentos e sessenta reais); item 54 com R$ 40.500,00 (Quarenta mil e quinhentos reais); item 55 com R$ 12.600,00 (Doze mil e
seiscentos reais); item 57 com R$ 64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais); item 58 com R$ 34.200,00 (Trinta e
quatro mil e duzentos reais); item 60 com R$ 60,00 (Sessenta reais); item 61 com R$ 18,00 (Dezoito reais); item 64 com R$
6.480,00 (Seis mil, quatrocentos e oitenta reais); item 67 com R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais); item 69 com R$
4.680,00 (Quatro mil, seiscentos e oitenta reais); item 71 com R$ 108,00 (Cento e oito reais); item 73 com R$ 1.764,00 (Hum mil,
setecentos e sessenta e quatro reais). MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME item 3 com R$ 24.120,00 (Vinte e quatro mil,
cento e vinte reais); item 5 com R$ 4.752,00 (Quatro mil, setecentos e cinqüenta e dois reais); item 14 com R$ 27.000,00 (Vinte e
sete mil reais); item 16 com R$ 5.900,00 (Cinco mil e novecentos reais); item 24 com R$ 745,20 (Setecentos e quarenta e cinco
reais e vinte centavos); item 27 com R$ 758,40 (Setecentos e cinqüenta e oito reais e quarenta centavos); item 34 com R$
24.840,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta reais); item 62 com R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais); item 66 com
R$ 3.400,00 (Três mil, e quatrocentos reais). INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA item 11 com R$ 20.000,00
(Vinte mil reais); item 12 com R$ 972,00 (Novecentos e setenta e dois reais); item 20 com R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos
reais); item 28 com R$ 24.120,00 (Vinte e quatro mil, cento e vinte reais). FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA item
23 com R$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais). AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA item 6 com R$ 9.000,00
(Nove mil reais); item 7 com R$ 10.260,00 (Dez mil, duzentos e sessenta reais); item 17 com R$ 19.200,00 (Dezenove mil e
duzentos reais); item 39 com R$ 1.260,00 (Hum mil, duzentos e sessenta reais); item 45 com R$ 30.600,00 (Trinta mil e
seiscentos reais); item 56 com R$ 3.612,00 (Três mil, seiscentos e doze reais). Os itens 8, 19, 29, 32, 36, 40, 48, 65, 68 e 72
foram considerados fracassados. Data: 08/06/2020. OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA – Prefeito.
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PARECER N°. 01/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO E CONTRARRAZÃO EM LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 06/2020
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representada pela Presidente
da Comissão de Licitações, através da 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 MAKITORRE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA-EPP e CONTRARRAZÕES apresentadas pelas empresas CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA e JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP conforme o exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.
06/2020, OBJETO: Construção de uma UPA 1 - UNIDADE de Pronto de Atendimento do tipo 1, localizada
na Praia do Forte, no Litoral de Mata de São João.
II –DOS FATOS
A Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 06/2020, Processo Administrativo nº. 5.176/2020,
cujo objeto é a Construção de uma UPA 1 - UNIDADE de Pronto de Atendimento do tipo 1, localizada na Praia
do Forte, no Litoral de Mata de São João. teve sua Sessão de Abertura iniciada no dia 22 de abril de 2020, na
Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da Prefeitura do Município, em Sessão Pública, onde ali foram registrados
os preços ofertados pelas licitantes presentes.
Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e um de maio 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 n°. 063/2019 e doravante denominada COMPEL para proceder a
continuidade da licitação na modalidade de Concorrência Pública n°. 06/2020, conforme transcrição 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 MAKITORRE
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e CERQUEIRA CORREIA
ENGENHARIA LTDA. Quanto a qualificação técnica foi recebida a Comunicação Interna n°. 358/2020 emitida
pelo Sr. Fernando Cesar Alves de Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento, onde está
exposto, que:
"Considerando análise das documentações apresentadas pelas empresas informamos: Item 9.10.2. QUANTO
A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 1. MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP: Comprovação
de aptidão técnica, NÃO ATENDENDEU o quanto solicitado no item 9.10.2.1. 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 em nome dos
seus responsáveis técnicos indicados pela empresa, devidamente registrados no CREA e/ou CAU (Grifo
nosso). (...)
A empresa MAKITORRE SERVIÇOS referente ao item 9.10.1 onde pede Atestados em nome da empresa e
em nome do responsável técnico pela empresa e a mesma apresentou Atestados do engenheiro. 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 APRESENTOU em seus
Atestados de Capacidade Técnica comprovação dos serviços de maior relevância para os itens: 9.10.2.1.1.2. A
empresa e seus responsáveis técnicos deverá apresentar atestados de que executou quantidades iguais ou
superiores de serviços, conforme parcelas de maior relevância em quadro. A empresa APRESENTOU quadro
indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item
9.10.21.1.4. 9.10.2.1.1.4. 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, 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 ATENDENDO o quanto solicitado nos
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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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, 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 elou 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,
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, 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 SEOSPIPMSJ (..) ou Declaração do Representante da empresa de que possui pleno
conhecimento do objeto. JAUA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP: Comprovação de aptidão técnica, 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 em nome dos seus responsáveis
técnicos indicados pela empresa, devidamente registrados no CREA elou 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 APRESENTOU em seus
Atestados de Capacidade Técnica comprovação dos serviços de maior relevância: 9.10.2.1.1.2. A empresa e
seus responsáveis técnicos deverá apresentar atestados de que executou quantidades iguais ou superiores de
serviços, conforme parcelas de maior relevância em quadro. A empresa APRESENTOU quadro indicativo
ANEXO IV, a fim de comprovar a capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 9.10.2.1.1.4.
9.10.2.1.1.4. A empresa e 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, 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, 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, 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 elou 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,
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, ATENDENDO o quanto
solicitado no item 9.10.2.3.4. 9.10.2.3.4.
Entrega da cópia do documento comprobatário da Visita Técnica emitido pela SEOSP/PMSJ (..) ou Declaração
do Representante da empresa de que possui pleno conhecimento do objeto. 3. CER QUEIRA CORREIA
ENGENHARIA LTDA: Comprovação de aptidão técnica nas fls. 37 a 48, NÃO ATENDEU o quanto solicitado
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 em nome dos seus responsáveis técnicos Indicados pela empresa, devidamente
registrados no CREA elou 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. Os Atestados apresentados não possuem
reconhecimento da firma de quem o emitir. A empresa APRESENTOU em seus Atestados de Capacidade
Técnica comprovação dos serviços de maior relevância: 9.10.2.1.1.2. A empresa e seus responsáveis técnicos
deverá apresentar atestados de que executou quantidades iguais ou superiores de serviços, conforme parcelas
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de maior relevância em quadro. A empresa APRESENTOU quadro indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a
capacidade técnica operacional na fl. 36, conforme solicitado no item 9.10.2.1.1.4. 9.10.2.1.1.4. A empresa e
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 na fl. 31 a 3Z ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.102.2. 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 ft 50,
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 na fls. 33 a 35,
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 elou 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
na fl. 51, 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, ATENDENDO o quanto
solicitado no item 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. 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: - A empresa JAU CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
ATENDEU as exigências contidas no Certame licitatório. - As empresas MAKITORRE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA EPP e CER QUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA NÃO ATENDERAM as exigências
contidas no Certame licitatório." Quanto econômico-financeira foi recebido o Parecer Contábil n°. 05/2020
assinado pela Sra. Lays Passos Mascarenhas dos Santos, onde está exposto, que: "A COMPEL, no uso de
suas atribuições, solicitou à Coordenadora Orçamentária, Financeira e de Contabilidade, através da Cl n°
249/2020, a assessoria técnica para analisar a documentação apresentada pela licitantes abaixo discriminada,
referente à Qualificação Econômico-Financeira da empresa, participante da • JAUÃ CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP. • CER QUEIRA CORREM ENGENHARIA. • MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP.
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, 9.10.3.4 e 9.10.4) A empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP participante do certame licitatório apresentou as documentações abaixo: -} O Balanço Patrimonial; -}
Notas Explicativas; 4 Os índices Financeiros; Certidão de Regularidade Profissional - CRF.
Com base nos documentos apresentados e na análise dos índices realizados por este setor, conclui-se que a
empresa está com condições financeiras de equilíbrio, atendendo as exigências editallcias, A empresa CER
QUEIRA CORREIA ENGENHARIA participante do certame licitatório apresentou as documentações abaixo: ƒ
O Balanço Patrimonial (Via sped); 4 Notas Explicativa (Vide informações)s; -> Os índices Financeiros; Certidão
de Regularidade Profissional - CRF. Com base nos documentos apresentados e na análise dos índices
realizados por este setor, conclui-se que a empresa está com condições financeiras de equilíbrio, porém deixou
de atender as exigências editalícias, conforme itens 9.10.3.21 apresentando as notas explicativas sem a devida
assinatura do sócio administrador, considerando que a Nota explicativa é uma demonstração financeira e que
conforme inciso 4° do Art. 177 da Lei 6404,76 a mesma deverá ser assinada pelos Administradores e por
contabilista legalmente habilitado.
A empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA participante do certame licitatório
apresentou as documentações abaixo: -> O Balanço Patrimonial (Via sped); -) Notas Explicativas; -) Os índices
Financeiros; Certidão de Regularidade Profissional - CRF. Com base nos documentos apresentados e na
análise dos índices realizados por este setor, conclui-se que a empresa está com condições financeiras de
equilíbrio, atendendo as exigências edita/leias, Quanto à habilitação jurídica e regularidade fiscal foi visto que
as empresas MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP e CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA atendem o quanto requerido em Edital. Sendo assim, por
não atender ao quanto solicitado em Edital, conforme análise técnica acima transcrita, a empresa MAKITORRE
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP é considerada inabilitada no certame e por não atender ás
exigências editalícias conforme análises técnica e contábil acima transcritas, a empresa CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA é considerada inabilitada no certame. Por atender às exigências editalicias e
por apresentar menor preço, a empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP é considerada habilitada e
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vencedora com R$ 3.200.415,40 (Três milhões, duzentos mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta centavos)
para o lote único, conforme nova proposta apresentada através do processo administrativo n°. 6563/2020 de
27/04/2020. 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, 21 de maio de 20’’

III –DO RECURSO

REF.: Recurso Administrativo interposto pela empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA-EPP por meio eletrônico em 27 de maio de 2020, na seguinte forma:
MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado regularmente
constituída, devidamente qualificada na licitação em epígrafe, vem, respeitosamente, perante a ilustre presença
de Vossa Excelência, dentro do prazo legai assinado na ata de recebimento de envelopes de preços e
habilitação no CONCORRÊNCIA PÚBLICA acima epigrafada, expedida no processo administrativo em
epígrafe, com arrimo no quanto disposto na Lei n° 8666/96, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face da
decisão proferida pela comissão de considerar inabilitada a empresa recorrente sob o fundamento de que o
"decisum" estaria em desconformidade com o item 9.10.21. do instrumento Convocatório, o que faz com
fundamento no substrato fálico e jurídico abaixo delineado
[...]

li—DO ESCORÇO HISTÓRICO Cumpre, de proêmio, gizar escorço histórico em relação à espécie recursal
interposta. A Recorrente compareceu à Ata de Reunião para abertura de Envelopes de preços, realizada no dia
21/05/2020, APRESENTANDO MELHOR PROPOSTA. Com efeito, a Douta Comissão Permanente de
Licitação, de forma inusitada, inabilitou a ora Recorrente, em ato decisório equivocado, que vulnera os
princípios da isonomia e legalidade. Destarte, utilizou-se Da seguinte motivação para inabilitar a ora
Recorrente: 1 — que a empresa não teria apresentado as ART's, comprovando capacitação técnica para
realização do serviço licitado; A decisão, em síntese, ocorreu nos seguintes termos na ATA DA IV REUNIÃO
PRIVADA N° 06/2020: 'IllIAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPR: Comprovação de aptidão
técnica, NÃO ATENDENDEU o quanto solicitado no item 9.10.2.1. 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 em nome dos seus
responsáveis técnicos indicados pela empresa, devidamente registrados no CREA e/ou CAL) (Grifo nosso). (...)
A empresa MAKITORRE SERVIÇOS referente ao item 930.1 onde pede Atestados em nome da empresa e em
nome do responsável técnico pela empresa e a mesma apresentou Atestados do engenheiro." (grifos nossos)
Todavia, como ver-se-á a seguir, a Douta Comissão laborou em flagrante equivoco, ao inabilitar a ora
Recorrente, senão vejamos: III — DOS ATESTADOS APRESENTADOS POR ENGENHEIRO PREPOSTO DA
RECORRENTE - PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO — DICÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 41 DA LEI N° 8666193
A primeira motivação para inabilitar a ora Recorrente, se deveu ao fato de que a empresa não teria
apresentado as ART's, comprovando capacitação técnica para realização do serviço licitado; Sem razão. De
fato, e como infere-se da decisão acima transcrita, a própria Douta Comissão reconhece expressamente, que a
Recorrente apresenta os Atestados pertinentes ao objeto licitado, em nome do Engenheiro responsável técnico
da empresa, vejamos do trecho especifico: "A empresa MAK1TORRE SERVIÇOS referente ao item 9.10.1
onde pede Atestados em nome da empresa e em nome do responsável técnico pela empresa e a mesma
apresentou Atestados do engenheiro." (grifos nossos)
Ver-se-á, portanto, que a decisão equivocada foi proferida em aberta ofensa aos princípios constitucionais da
legalidade, moralidade e isonomia, indo de encontro à Normativa editada pelo próprio Órgão concedente e
fiscalizador, qual seja, o CREA-BA. Neste particular, cumpre aduzir que o Acervo Técnico do profissional
vinculado à Recorrida, o Dr. ALAN FABRÍCIO DE CERQUEIRA ABREU profissional regularmente matriculado
no CREA sob o n° 3946310 — BA, e RNP 0500693650 possui total compatibilidade com o objeto licitado neste
Certame. inexorável que o Acervo Técnico do profissional citado, comprova a inequívoca habilitação técnica,
para diversos serviços de engenharia, de reforma, obras civis e afins, diferentemente do afirmado pela parte
adversa. Tanto é verdade que a parte adversa sequer consegue apontar qual seria o dissenso do plexo de
serviços e/ou percentual de quantitativo, justamente porque a arguição é vazia e irrita. Ao contrário, os
Atestados coligidos aos autos denotam perfetta sintonia com a escopo e objeto licitado, inexistindo qualquer
incongruência e inconformidade, no particular, e tanto é verdade que a parte adversa não se dignou a apontar.
Por outro lado, o Instrumento Editalicio, em nenhum momento, veda que os atestados e/ou ART's sejam
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apresentadas pelo profissional vinculado a certamista, que possuem responsabilidade legal e técnica, pela
execução dos serviços de engenharia, nos termos da Norma Positiva aplicável ao caso concreto. Sublinhe-se
que qualquer vedação à apresentação até porque acaso houvesse dita vedação, esta seria completamente
ilegal, eis que a legislação Federal aplicável à matéria, vejamos: Neste particular, deve ser aplicado o quanto
disposto no art. 30, &1° da Lei 8666/93, "in verbis": "I — capacitação técnico — profissional: comprovação do
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional d nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as
exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos," (grifo nosso).
Ora, se o inc. I do art. 30 da Lei n° 8666/93 prevê expressamente que os Atestados de capacitação técnica
sejam fornecidos por PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DETENTOR DOS ATESTADOS.
No caso concreto este profissional detentor das ART's, devidamente habilitado junto ao CREA, que apresentou
Atestados comprovando sobejamente a capacidade técnica exigida, inexistindo 4 motivação para a indevida
inabilitação, senão o favoiecimento reprovável e indevido à outra certamista, o que certamente não é a
intenção desta Douta Comissão. Assim, a decisão equivocada esbarra inexoravelmente no quanto disposto no
art. 30, inc. I da legislação acima referida. Por outro lado, a legislação administrativa aplicável à matéria,
Resolução n° 1025/2009, também vaticina letalmente o fundamento da decisão recorrida, vejamos: A
Resolução N2 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, reza. "Art. 48. A
capacidade técnico-profissional de urna pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos
profissionais integrantes de seu quadra técnico. Parágrafo único. A capacidade técnica-prolissionai de uma
pessoa jurídica varia em função da alteração dos acentos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro
técnica" ''Art. 49, A Certidão de Acervo Técnico — CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que
consta dos assentamentos do Orca a anotação da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no
acervo técnico do profissional." "Art. 55. é vedada a emissão de CAI' em nome da pessoa jurídica. Parágrafo
único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável
técnico indicado estiver a eia vinculado como integrante de seu quadro técnico? (grifo nosso).
A Resolução N2 336/89 do CONFEA, diz: "Art. 12 — A responsabilidade técnica por qualquer atividade
exercida no campo da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia é sempre do
profissional dela encarregado, não podendo, em hipótese nenhuma, ser assumida pela pessoa jurídica".
Por fim, foi realizada uma consulta ao CREA — Conselho de Arquitetura e Engenharia do Estado da Bahia,
Órgão responsável pela fiscalização da atividade de engenharia e arquitetura, que assim respondeu ao
questionamento em tela, vejamos: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Sabia - Crea-BA
’’Ante o exposto, fica evidente que a capacitação técnico-profissional comprova-se mediante a apresentação de
acervo técnico dos profissionais do quadro técnico ou responsáveis técnicos, da empresa As exigências
relativas à capacitação técnica da empresa devem ser relativas, exclusivamente, aos aspectos de caráter
operacional, nunca se confundindo com a qualificação técnica referentes ao desenvolvimento da atividade, esta
sempre de competência da pessoa tísica do profissional.’’
Pelo exposto, inexorável concluir que a capacitação técnico-profissional, para exercício da atividade de
engenharia, comprova-se com a apresentação de acervo técnico dos profissionais do quadro técnico ou
responsáveis técnicos da empresa, que é justamente a hipótese do caso concreto.
Assim, nem o Edital, muito menos a Norma Positiva (Leis n° 8666/93 c/c 9433/05 e Resolução 1025/2009 do
CONFEA), albergam a equivocada decisão desclassificatória, que possui o condão apenas e tão somente de
restringir indevidamente o caráter competitivo, em flagrante PREJUÍZO AO ERÁRIO, que certamente não será
admitido por esta Municipalidade, coisa aplicadora da Norma Positiva No particular, bem calha trazer à lume o
entendimento manso, pacífico e cediço do TCU — Tribunal de Contas da União, em derredor da matéria,
VEDANDO EXPRESSAMENTE A EXEGESE OUTORGADA POR ESTA DOUTA COMISSÃO, JUSTAMENTE
POR PADECER DE JURIDICIDADE, "in verbis": 1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para
contratação de empresa para a execução de obra de engenharia a exigência de registro no CREA dos
atestados para comprovação da capacitação técnica operacional das licitantes, tendo em conta a
recomendação inserta no sublima 1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem 1.5.2 do Capítulo 111 do
Manual de Procedimentos Operacionais para aplicação da Resolução CONFEA n° 1.025/2009, aprovado pela
Decisão Normativa CONFEA n° 085/2011". (Acórdão 128/2012 — r Câmara) 9.4. dar ciência ao Município de
Itagibá/BA, de modo a evitar a repetição das irregularidades em futuros certames patrocinados com recursos
federais, de que: (...) 9.4.2. a exigência de comprovação de aptidão técnica devidamente registrada junto ao
Crea, dando conta de que a empresa interessada já desenvolveu serviços idênticos/semelhantes ao previsto
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no objeto do edital, contraria a Resolução 1.025/2009 do Confea e o Acórdão 128/2012 — TCU _22 Câmara;
(Acórdão 655/2016 do Plenário) Em verdade, prevalecendo os termos da equivocada decisão, ocorrerá
indevida e injusta sangria aos cofres públicos, considerando que a Recorrente apresentou proposta muito
inferior à demais certamistas, o que certamente não será permitido pela Administração, exímia fiscalizadora e
aplicadora da Norma Positiva. Ora, o "mens legis" tem o escopo precipuo de garantir a aferição da habilitação
técnica, o que encontra-se plenamente contemplado pela documentação apresentada, no particular.
IV – DAS CONTRARRAZÕES:
REF.: Contrarrazão interposta pela empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA
Aos 03 de junho de 2020 foi encaminhada Contrarrazão por meio eletrônico, esclarececompel@gmail.com pela
empresa preambularmente identificada, na seguinte forma:
[...]

CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
20.591.114/0001-60, com sede na Rua da China, n. 134, CASEB, Feira de Santana, Bahia, CEP nº 44.052021, neste ato representada pelo seu sócio administrador, senhor PAULO JUNIOR CERQUEIRA CORREIA,
brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 0512785961 e inscrito no CPF sob n.
033.913.365-10, vem, mui respeitosamente, a presença ilustre de Vossa Senhoria, através de seus
representantes legais devidamente constituídos, e com fulcro no artigo 109, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993,
IMPUGNAR O RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela licitante MAKITORRE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, pelos fatos e fundamentos expostos adiante:
Em apertada síntese, a licitante MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP clama pela
reforma da decisão proferida, de sua inabilitação pelo descumprimento do item 9.10.2.1 do edital. Aduz a
recorrente que a decisão é equivocada, pois, segundo ela, apresentou acervo, do responsável técnico,
compatível com objeto licitado. Sustenta que a decisão fere os princípios da legalidade, moralidade e isonomia,
além de instrução normativa do CREA. Não obstante, aponta que a decisão esbarra na previsão contida no art.
30, inc. I, da Lei Federal nº 8.666/1993 e nas Resoluções nº 1.025/2009 e 336/1989, ambas do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA). Ademais, apresentou consulta ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA), acerca da capacitação técnica-profissional. Data máxima vênia a
parte recorrente, mas, há uma aparente confusão em suas razões recursais, visto que, observa-se que a
empresa foi inabilitada por não ter comprovado sua capacidade técnica-operacional, ponto não atacado no
recurso. Erroneamente, a recorrente confunde capacidade técnica operacional com capacidade técnica
profissional, ambas exigidas no edital e permitidas pela legislação, conforme se verá adiante.
É fato incontroverso que a recorrente não apresentou atestado, em nome da empresa, que comprove sua
expertise na execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto licitado, motivo de sua inabilitação.
Logo, a inabilitação, da inconformada recorrente, é acertada, pois, a decisão encontra-se em sintonia com o
dispositivo constitucional e infralegal, entendimentos jurisprudências e, também, com os princípios da
legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório, dentre outros. É de bom se alvitre que a
interpretação da recorrente é equivocada e carece de técnica na interpretação dos dispositivos, o que se
denota na citação de trechos de relatório de acórdão do egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), como se
fosse jurisprudência do Pretório Excelso (vide pág. 8).
[...]
Prejuízo ao erário é admitir proposta de preço de licitante que não comprovou ter qualificação técnica para
execução do objeto licitado, como determina o art. 37, inc. XXI1 da Constituição Federal. E é temerário,
imprudente e irregular, a contratação de empresa que não demonstrou ter capacidade operacional. Não basta
apenas demonstrar que possui profissional com experiência: é imprescindível que a empresa comprove que
executou serviços compatíveis com o objeto licitado. O egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), se
posicionou, de forma incisiva e objetiva, sobre riscos de contratação de empresa não suficientemente
capacitada, sob o aspecto técnico. Vejamos: ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos
em Sessão Plenário, ante aas razões expostas pelo relator, em: [...] 9.2.2. a exigência de capacidade técnicooperacional da empresalicitante sem a fixação de quantitativo mínimo geraria o risco de resultar na
subsequente contratação de alguma empresa não suficientemente capacitada sob o aspecto técnico para a
execução da obra, além do eventual prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa par a administração
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pública, em afronta ao art. 3º da Lei nº 8666, de 1993, devendo essa falha ser evitada nos futuros certames;
[...] Relatório: [...]
Cabe ressaltar que a busca pela proposta mais vantajosa consiste na seleção da melhor oferta registrada por
empresa habilitada, ou seja, que demonstrou atendimento as condições técnicas, fiscais, jurídicas e
econômicas exigidas no edital. Sangria maior será contratar empresa, sem expertise, maximizando a
possibilidade de inexecução contratual.
Não basta apenas oferta a menor preço, pois, se assim fosse, qual sentindo tem a etapa de habilitação???
Trata-se de exigência comum em editas de obras e serviços de engenharia. Assim como o município de Mata
de São João, outros entes públicos, exigem que os licitantes demonstrem capacidade técnica operacional e
profissional. Em anexo, apresentamos cópia do edital da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (SEINFRA) e do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ambos revisados pelo setor jurídico de cada
ente, com exigência de atestado em nome da empresa e do responsável técnico.
[...]
Por fim, é indiscutível que não há, na inabilitação da renitente recorrente, excesso de formalismo, visto que, a
licitante fora inabilitada por não apresentar documentos que comprove sua capacidade técnica operacional, na
forma prevista em lei2 . E para afastar qualquer dúvida, ratificamos, novamente, trecho do acórdão nº
1.073/2020, da sessão plenária do Tribunal de Contas da União, ocorrida no último dia 29/04/2020, ipsis litteris:
51. A vedação constante do art. 30, §1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/1993, quanto à vedação de exigência de
comprovação de quantitativos mínimos para comprovação da capacidade técnicoprofissional não se confunde
com os requisitos de qualificação técnico-operacional. 52. Nesse sentido, a Súmula 263/2011 do TCU concluiu
pela legalidade da exigência de comprovação da capacidade técnicooperacional pela apresentação de
atestado com fins de constatar a execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características
semelhantes: Excesso de formalismo está contido, apenas, no julgamento de habilitação da licitante
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA, que foi inabilitada por ausência de firma reconhecida.´

V – DAS CONTRARRAZÕES:
REF.: Contrarrazão interposta pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.
Aos 04 de junho de 2020 foi encaminhada Contrarrazão por meio eletrônico, esclarececompel@gmail.com pela
empresa preambularmente identificada, na seguinte forma:
JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, já devidamente qualificada nos autos do processo licitatório em epígrafe,
vem, por meio de seu representante legal ao final firmado, com fulcro no artigo 109, I, alínea “b”, da Lei
8666/1993, apresentar as presentes CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela
MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, in
verbis: I- DO MÉRITO I. 1. DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA Douta Comissão,
claramente, a ora Recorrente incorre em equívocoao afirmar que apresentou a melhor proposta, posto que a
melhor foi a da ora Recorrida acima qualificada. Tanto isto é verdade que a ora Recorrida, na forma da ata da
sessão do referido certame, foi apontada como vencedora após a devida habilitação. I. 2. DO ACERTO DA
INABILITAÇÃO DA ORA RECORRENTE A Douta Comissão agiu acertadamente ao inabilitar a ora Recorrente,
pois a exigência editalícia era para apresentar atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, em nome da empresa e de seus responsáveis técnicos com registro no CREA e/ou no CRAU. A ora
Recorrente não apresentou em seus Atestados de Capacidade Técnica comprovação de serviços de maior
relevância para os item 9.10.2.1 do edital, 22.8 da tabela, referente ao “Fornecimento e instalação de grama
sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios uv e luz solar, incluso cola, type, areia tratada,
borracha e mão de obra especializada”, não atendendo assim exigência do Edital , logo fora das especificações
exigidas, como a mesma confessa em suas razões recursais, logo houve clara violação editalícia.
Ainda, referente ao item 9.10.1 a ora Recorrente, apresentou atestados, apenas, de engenheiro e não
apresentou da empresa, logo fora das especificações exigidas, como a mesma confessa em suas razões
recursais, logo, também, houve clara violação editalícia.
Douta Comissão, as especificações editalícias não existem por mero capricho dos redatores ou de quem está
por trás da estrutura administrativa, mas sim porque a Administração Pública, como sabido, exige a melhor e
mais preparada empresa dentro do ramo técnico para realizar o objeto licitatório.
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No caso de obras de engenharia, isto é ainda mais evidente. E por quê? Porque erros essenciais e/ou sérios
nos cálculos, nas estruturas, no material usado, ou, ainda, a ausência de experiência específica em
determinado projeto pode colocar em risco a vida das pessoas envolvidas, além de maltratar os cofres públicos
com obras que precisam ser alteradas a todo o tempo ou, ainda, com exíguo espaço do mesmo.
I. 3. DA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DOS ATESTADOS EXIGIDOS PELA COMISSÃO LICITANTEDA
NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Douta
Comissão, os atestados trazidos pela ora Recorrente referente ao item 9.10.1, tal como já assinalado, são de
engenheiro, mas não da empresa. Ainda, referente a comprovação de aptidão técnica, não apresentou
atestados de comprovação referente serviços de maior relevância para o item 9.10.2.1, em destaque para o
item 22.8 da tabela, que deveriam ser emitido por pessoas jurídicas de direito privado e/ou público atestando
experiência prévia no objeto. As regras existem por uma razão, e, no caso da licitação, especificamente desta,
alguns motivos foram elencados no tópico anterior, motivo pela qual não serão repetidos aqui. Para além disso,
há, como sabido, em direito administrativo, um princípio chamado de legalidade, ou seja, o Administrador
Público só pode fazer o que a lei permite.
No caso, o edital da licitação, ora combatida, foi feita com base em legislação federal e com base em
conhecimentos técnicos reconhecidos e atestados de engenharia. Quando o edital menciona a exigência ora
combatida pela ora Recorrente, ele está agindo com base nesses pressupostos. Qualquer situação que fuja do
edital estaria agindo contra esta base anterior. Ademais, há outro princípio, corolário, inclusive, da legalidade,
que é o da vinculação estrita ao edital. Em outras palavras, o edital precisa ser seguido à risca, sob pena de
ferimento ao artigo mencionado pela ora Recorrente, e ferimento igualmente aos princípios da isonomia e da
competitividade. E, no caso, deixar uma empresa que, claramente, não atende aos requisitos do edital é
vulneração em demasia aos princípios aludidos. II.4. DA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO EDITAL DO
ACERVO TÉCNICO DO ENGENHEIRO INDICADO PELA ORA RECORRENTE Douta Comissão, por mais que
o currículo ou, ainda, a experiência de um profissional indicado pela ora Recorrente seja invejável, não se trata
claramente do “know how” do mesmo. O edital é claro quanto à exigência de atestado fornecido por empresa
pública ou privada e por seus responsáveis técnicos desde que estes sejam devidamente registrados no Crea
e/ou CAU, relativa à experiência no objeto da licitação. A ora Recorrente não atendeu o quanto exigido, logo
não há o que se discutir. A sua inabilitação é resultado que se impõe, sob pena de violação a tudo o quanto já
se informou anteriormente.
II. 4. DA EXIGÊNCIA ESTRITA DO EDITAL NO TOCANTE À RESPONSABILIDADE LEGAL E TÉCNICA PELA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Douta Comissão, o edital é cristalino em relação à exigência que a ora Recorrente informa inexistir. Não há
espaço algum para qualquer possibilidade hermenêutica diversa do apontado pela ora Recorrente. Esta,
inconformada, o que é compreensível, tenta, de todas as formas, voltar à licitação, mas está prestando imenso
desserviço ao repisar e tentar subverter a redação legal, além de negligenciar o edital. Logo, por todo o
exposto, merece continuar desabilitada, pois, o edital não foi atendido e, por isso, não pode continuar no
certame. Ponto final.
II. 5. DO ATENDIMENTO AO EDITAL NO TOCANTE AO MENOR PREÇO OFERTADO-AUSÊNCIA DE
SANGRIA AOS COFRES PÚBLICOS Douta Comissão, no caso dos autos, a ora Recorrente repisa,
reargumenta, “grita”, alegando violação à legislação aplicável ao caso concreto, mas, em nenhum momento,
demonstra o atendimento claro e inequívoco ao edital, tornando justificada, portanto, a sua retirada da
competição.
Por outra vertente, a Douta Comissão conta com corpo técnico jurídico competente e experiente para aferir se
as propostas apresentadas estão dentro da legislação aplicável à espécie. Portanto, a ora Recorrente, por não
ter atendido aos estritos limites do edital de licitação, não poderia ser, evidentemente, habilitada, sob pena de
violação à legalidade estrita, e a sua proposta não pode ser levada em consideração. Ademais, apenas por
amor ao debate, caso fosse considerada, não é a melhor para o caso concreto, já que esta pertence à ora
Recorrida
VI – 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
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o teor do mencionado Pedido de Recurso, manifestou-se sobre o questionado, prestando o seguinte
esclarecimento:
“CI - COMUNICAÇÃO INTERNA n° 450/2020
DE:
Comissão de Análise Técnica e Julgamento
PARA: Marceli Rocha – Presidente da COMPEL
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO DA
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 06/2020.
A Recorrente afirma que houve equivoco no julgamento, proferindo
decisão em desacordo com o ordenamento jurídico, o que, não
prospera que será demonstrado a seguir:
Conforme análise técnica realizada anteriormente quanto á
documentação de Habilitação da empresa MAKITORRE SERVIÇOS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP (Quanto à parte técnica) a mesma
não apresentou atestado para comprovação de capacidade técnica
operacional.
Quanto á NÃO comprovação de capacidade técnica operacional:
Pertinentes e compatíveis com o objeto do instrumento convocatório
da licitação.
Considerando Súmula nº263/2011 do Tribunal de Contas da União, a
qual informa:
“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é
legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes,
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto a ser executado”.
Por outro lado, há de se ponderar que existem requisitos que só
podem ser demandados da empresa, e não dos profissionais.
Ademais, deve-se considerar que a experiência da empresa não se
resume ao somatório da experiência de seus profissionais.
É importante salvaguardar o interesse público de ocorrências de
prejuízos quanto à conclusão das obras. A lei admite que se verifique
a qualificação tanto da empresa, quanto de seu responsável técnico,
para efeitos habilitatórios.
Em mesmo sentido, no julgamento do RESP n. 295.806, o STJ
consentiu com a exigência de quantitativos mínimos:
“Há situações em que as exigências de experiência anterior com a
fixação de quantitativos mínimos são plenamente razoáveis e
justificáveis, porquanto traduzem modo de aferir se as empresas
licitantes preenchem, além dos pressupostos operacionais
propriamente ditos — vinculados ao aparelhamento e pessoal em
número adequado e suficiente à realização da obra —, requisitos não
menos importantes, de ordem imaterial, relacionados com a
organização e logística empresarial”.
Além disso, não houve quebra do princípio da competitividade uma
vez que, visando atender ao interesse público, a Administração
decidiu exigir que as empresas participantes comprovassem possuir
experiência mínima relacionada à execução dos serviços com
características compatíveis com o objeto da licitação.
Logo não há que se falar em discriminação a todo e qualquer
interessado, mas sim, apenas a quem possa evidenciar que
efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se
propõe, inclusive a RECORRENTE ao verificar tal condição editalicia
poderia anteriormente a data de abertura do certame ter solicitado
esclarecimentos, o que não ocorreu, fazendo isso após transcorrido
prazo impugnatório, o que caracteriza interesse de procrastinar a
licitação.
Mata de São João/BA, 02 de Junho de 2020

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

VII- DA FUNDAMENTAÇÃO AO RECURSO
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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.
Com respaldo no Parecer Técnico, acima transcrito, emitido pelo Coordenador de Engenharia e Obras, o
qual esclarece e se posiciona quanto às alegações indicadas na Peça Recursal ora em análise, indicando que:
“Por outro lado, há de se ponderar que existem requisitos que só
podem ser demandados da empresa, e não dos profissionais.
Ademais, deve-se considerar que a experiência da empresa não se
resume ao somatório da experiência de seus profissionais.’’

Conforme indicado pela área técnica, a RECORRENTE não atendeu o quanto exposto em edital, tendo em
vista não comprovar capacidade operacional.
A exigência de experiência operacional contida no edital justifica-se dado o interesse desta Administração em
contratar uma empresa, por empreitada por preço unitário, que deverá se responsabilizar pela execução
completa dos serviços, isto é, pela capacidade gerencial de operacionalização integral do empreendimento,
pelos materiais, pela mão de obra/recursos humanos, pelos trâmites burocráticos e administrativos, e por todas
as demais responsabilidades ligadas intrinsicamente à execução adequada do objeto.
Assim, a RECORRENTE não demonstrou ter capacidade operacional para a execução do objeto pretendido
por este órgão.
A Constituição Federal, em seu art. 175, determina a exigência de licitação para a prestação de serviços
públicos, dispõe ainda no inciso XXI, do art. 37 a previsão legal, de que o processo licitatório será assegurado
à igualdade entre todos os licitantes.
Para que o procedimento licitatório ocorra de acordo com a legislação, é necessário ato administrativo prévio,
o qual deve determinar critérios objetivos para que aconteça contratação de uma determinada empresa.
Ora, se apenas menor preço fosse a busca da Administração Pública, não haveria necessidade de elaboração
de Instrumentos Editalicios constando critérios a serem fielmente seguidos pelos interessados em
determinada licitação. Portanto é preciso ter cautela no momento da contratação e não se apegar apenas á
busca do menor preço.
Afinal, a Administração Pública não deve levar em consideração somente o menor preço ofertado, mas
também os aspectos técnicos que garantirão a futura execução do objeto a ser contratado.

Faz-se necessário esclarecer que a decisão proferida pela Presidente da Comissão de Licitações não se trata
de EXCESSO DE FORMALISMO e sim de um JULGAMENTO OBJETIVO baseado em critérios e parâmetros
concretos, precisos, previamente estipulados no Instrumento Convocatório, que afastem quaisquer
subjetivismos quando da análise da documentação.
Necessário se faz transcrever passagem do Instrumento Editalicio, veja-se:
’’ 9.10.2. Quanto à qualificação TÉCNICA:
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 em nome dos seus responsáveis técnicos indicados pela
empresa, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA. Não serão considerados atestados de
capacidade técnica os emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça
parte a proponente;’’
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A RECORENTE não atendeu ao quanto solicitado no Subitem 9.10.2.1. o que caracteriza falta de documento
que faz parte do rol de documentos solicitados para análise quanto à qualificação TÉCNCA o que causou sua
devida INABILITAÇÃO.
Conforme pode ser verificado a RECORENTE não procedeu conforme o constante no Subitem 9.10.3.2.1 do
referido Edital, inclusive, convém ressaltar que demais participantes do Certame em epígrafe, apresentaram
seu Envelope de Habilitação em conformidade com o Instrumento Convocatório, logo, a falta de tal
procedimento pela RECORENTE pode ser considerada como descuido.
Tendo em vista que se consideradas as razões apresentadas pela RECORENTE ocorreria em ferimento ao
Principio da Isonomia; uma vez que a Administração Pública não somente deve buscar a proposta mais
vantajosa, mas também demonstrar que concedeu à todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade.
Logo, o julgamento objetivo e isonômico 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.
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.
Vale ressaltar ainda que uma vez publicado o edital, as licitantes poderão solicitar o esclarecimento de dúvidas
ou impugnar esse instrumento, inclusive se forem identificadas cláusulas editalícias com suposta
ilegalidade/irregularidade, devem ser exigidas devidas correções, com o fim de adequá-las á Legislação. Tal
prerrogativa é um direito de qualquer cidadão e/ou licitante por serem considerados legalmente partes legítimas
para tais atos, o que não ocorreu por parte da RECORENTE e assim não o fazendo aceitou todas as suas
disposições, não cabendo neste momento argumentar tal fato acusando ilegalidade no procedimento licitatório.
É de suma importância esclarecer que o Setor de Licitações não conduz seus trabalhos sozinho, sendo
auxiliado por sua equipe técnica qualificada contando com corpo de ENGENHEIROS, com experiência
profissional, os quais analisaram a documentação técnica, assim como setor contábil com corpo de
CONTADORES os quais emitem pareceres para respaldar o julgamento das licitações aqui realizadas.

Cabe aqui registrar ainda que a recorrente sequer possui em seu contrato social o objeto para execução
das atividades econômicas que versam sobre a referida licitação, qual seja, construção de obras.
Logo, a Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura de Mata de São João entende que os
argumentos trazidos na Peça Recursal da RECORRENTE não foram suficientes para retificar o
julgamento dado anteriormente quanto á sua INABILITAÇÃO.

VIII - DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRARRAZÃO

Trata-se de análise das Contrarrazões interposta pela empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA
Sendo assim, a COMPEL esclarece o seguinte:
As alegações já foram devidamente esclarecidas na fundamentação do Recurso acima indicado, logo, entende
a Presidente da COMPEL ter respondido todos os tópicos abordados na Peça Recursal e Contrarrazões.

IX - DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRARRAZÃO

Trata-se de análise das Contrarrazões interposta pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
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Sendo assim, a COMPEL esclarece o seguinte:
As alegações já foram devidamente esclarecidas na fundamentação do Recurso acima indicado, logo, entende
a Presidente da COMPEL ter respondido todos os tópicos abordados na Peça Recursal e Contrarrazões.

X- DO PARECER
Tendo em vista que se consideradas procedentes as razões apresentadas no Recurso interposto
tempestivamente pela RECORRENTE esta Administração estará ferindo o Principio da Isonomia; uma vez que
a Administração Pública deve se ater as circunstancias que envolvem os procedimentos administrativos,
considerando o bom senso, bem como, os princípios da racionalidade, economia processual, razoabilidade, a
proporcionalidade e o formalismo ponderado.
Tendo em vista o Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteia a conduta dos
licitantes e dos agentes públicos, a qual tem que ser lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes
e as regras da boa administração.
Considerando que ao descumprir normas constantes do Edital a Administração Pública se frustra a própria
razão de ser da Licitação e viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a Legalidade,
a Moralidade, a Isonomia.
Diante do exposto, a Presidente da 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 do RECURSO interposto pela empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA-EPP eis que preenche os requisitos de admissibilidade e julgamento de
IMPROCEDÊNCIA posto restar comprovado nos autos que a referida empresa não atende às condições de
habilitação exigidas no Edital e PROCEDÊNCIA das CONTRARRAZÕES apresentadas pelas empresas
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA e JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.
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 junho de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 06/2020
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
CONTRARRAZÕES Empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA
CONTRARRAZÕES 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 MAKITORRE
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, através do Processo Administrativo Nº. 7.287/2020;
CONSIDERANDO a Contrarrazão apresentada pela Licitante, CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA.
por meio eletrônico, esclarececompel@gmail.com;
CONSIDERANDO a Contrarrazão apresentada pela Licitante, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP por meio
eletrônico, esclarececompel@gmail.com;

CONSIDERANDO Parecer Técnico emitido por membro da Comissão de Analise e Julgamento da Secretaria
de Obras e Serviços Públicos;
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer N°. 001,
datado de 08 de junho de 2020, e a decisão em opinar pela IMPROCEDÊNCIA do RECURSO interposto pela
empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP e PROCEDÊNCIA das
CONTRARRAZÕES apresentadas pelas empresas CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA e JAUÁ
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, referente á CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 06/2020, cujo objeto é Construção
de uma UPA 1 - UNIDADE de Pronto de Atendimento do tipo 1, localizada na Praia do Forte, no Litoral de Mata
de São João.;
RESOLVE
Julgar IMPROCEDENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa MAKITORRE SERVIÇOS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP e PROCEDENTE das CONTRARRAZÕES apresentadas pelas empresas
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA e JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. em referência ao
Certame da Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA tombada sob o Nº. 06/2020, Processo
Administrativo Nº. 5.176/2020

Mata de São João, 08 de junho 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 E CONTRARRAZÃO EM LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 06/2020
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representada pela Presidente
da Comissão de Licitações, através da 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, CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA e
CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP conforme o exposto
abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°.
06/2020, OBJETO: Construção de uma UPA 1 - UNIDADE de Pronto de Atendimento do tipo 1, localizada
na Praia do Forte, no Litoral de Mata de São João.
II –DOS FATOS
A Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 06/2020, Processo Administrativo nº. 5.176/2020,
cujo objeto é a Construção de uma UPA 1 - UNIDADE de Pronto de Atendimento do tipo 1, localizada na Praia
do Forte, no Litoral de Mata de São João. teve sua Sessão de Abertura iniciada no dia 22 de abril de 2020, na
Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da Prefeitura do Município, em Sessão Pública, onde ali foram registrados
os preços ofertados pelas licitantes presentes.
Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e um de maio 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 n°. 063/2019 e doravante denominada COMPEL para proceder a
continuidade da licitação na modalidade de Concorrência Pública n°. 06/2020, conforme transcrição 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 MAKITORRE
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e CERQUEIRA CORREIA
ENGENHARIA LTDA. Quanto a qualificação técnica foi recebida a Comunicação Interna n°. 358/2020 emitida
pelo Sr. Fernando Cesar Alves de Almeida, Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento, onde está
exposto, que:
"Considerando análise das documentações apresentadas pelas empresas informamos: Item 9.10.2. QUANTO
A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 1. MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP: Comprovação
de aptidão técnica, NÃO ATENDENDEU o quanto solicitado no item 9.10.2.1. 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 em nome dos
seus responsáveis técnicos indicados pela empresa, devidamente registrados no CREA e/ou CAU (Grifo
nosso). (...)
A empresa MAKITORRE SERVIÇOS referente ao item 9.10.1 onde pede Atestados em nome da empresa e
em nome do responsável técnico pela empresa e a mesma apresentou Atestados do engenheiro. 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 APRESENTOU em seus
Atestados de Capacidade Técnica comprovação dos serviços de maior relevância para os itens: 9.10.2.1.1.2. A
empresa e seus responsáveis técnicos deverá apresentar atestados de que executou quantidades iguais ou
superiores de serviços, conforme parcelas de maior relevância em quadro. A empresa APRESENTOU quadro
indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item
9.10.21.1.4. 9.10.2.1.1.4. 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, 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 ATENDENDO o quanto solicitado nos
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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, 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 elou 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,
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, 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 SEOSPIPMSJ (..) ou Declaração do Representante da empresa de que possui pleno
conhecimento do objeto. JAUA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP: Comprovação de aptidão técnica, 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 em nome dos seus responsáveis
técnicos indicados pela empresa, devidamente registrados no CREA elou 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 APRESENTOU em seus
Atestados de Capacidade Técnica comprovação dos serviços de maior relevância: 9.10.2.1.1.2. A empresa e
seus responsáveis técnicos deverá apresentar atestados de que executou quantidades iguais ou superiores de
serviços, conforme parcelas de maior relevância em quadro. A empresa APRESENTOU quadro indicativo
ANEXO IV, a fim de comprovar a capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 9.10.2.1.1.4.
9.10.2.1.1.4. A empresa e 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, 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, 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, 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 elou 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,
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, ATENDENDO o quanto
solicitado no item 9.10.2.3.4. 9.10.2.3.4.
Entrega da cópia do documento comprobatário da Visita Técnica emitido pela SEOSP/PMSJ (..) ou Declaração
do Representante da empresa de que possui pleno conhecimento do objeto. 3. CERQUEIRA CORREIA
ENGENHARIA LTDA: Comprovação de aptidão técnica nas fls. 37 a 48, NÃO ATENDEU o quanto solicitado
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 em nome dos seus responsáveis técnicos Indicados pela empresa, devidamente
registrados no CREA elou 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. Os Atestados apresentados não possuem
reconhecimento da firma de quem o emitir. A empresa APRESENTOU em seus Atestados de Capacidade
Técnica comprovação dos serviços de maior relevância: 9.10.2.1.1.2. A empresa e seus responsáveis técnicos
deverá apresentar atestados de que executou quantidades iguais ou superiores de serviços, conforme parcelas
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de maior relevância em quadro. A empresa APRESENTOU quadro indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a
capacidade técnica operacional na fl. 36, conforme solicitado no item 9.10.2.1.1.4. 9.10.2.1.1.4. A empresa e
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 na fl. 31 a 3Z ATENDENDO o quanto solicitado no item 9.102.2. 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 ft 50,
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 na fls. 33 a 35,
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 elou 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
na fl. 51, 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, ATENDENDO o quanto
solicitado no item 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. 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: - A empresa JAU CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
ATENDEU as exigências contidas no Certame licitatório. - As empresas MAKITORRE SERVIÇOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA EPP e CER QUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA NÃO ATENDERAM as exigências
contidas no Certame licitatório." Quanto econômico-financeira foi recebido o Parecer Contábil n°. 05/2020
assinado pela Sra. Lays Passos Mascarenhas dos Santos, onde está exposto, que: "A COMPEL, no uso de
suas atribuições, solicitou à Coordenadora Orçamentária, Financeira e de Contabilidade, através da Cl n°
249/2020, a assessoria técnica para analisar a documentação apresentada pela licitantes abaixo discriminada,
referente à Qualificação Econômico-Financeira da empresa, participante da • JAUÃ CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP. • CER QUEIRA CORREM ENGENHARIA. • MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP.
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, 9.10.3.4 e 9.10.4) A empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP participante do certame licitatório apresentou as documentações abaixo: -} O Balanço Patrimonial; -}
Notas Explicativas; 4 Os índices Financeiros; Certidão de Regularidade Profissional - CRF.
Com base nos documentos apresentados e na análise dos índices realizados por este setor, conclui-se que a
empresa está com condições financeiras de equilíbrio, atendendo as exigências editallcias, A empresa
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA participante do certame licitatório apresentou as documentações
abaixo: ƒ O Balanço Patrimonial (Via sped); 4 Notas Explicativa (Vide informações)s; -> Os índices Financeiros;
Certidão de Regularidade Profissional - CRF. Com base nos documentos apresentados e na análise dos
índices realizados por este setor, conclui-se que a empresa está com condições financeiras de equilíbrio,
porém deixou de atender as exigências editalícias, conforme itens 9.10.3.21 apresentando as notas
explicativas sem a devida assinatura do sócio administrador, considerando que a Nota explicativa é uma
demonstração financeira e que conforme inciso 4° do Art. 177 da Lei 6404,76 a mesma deverá ser assinada
pelos Administradores e por contabilista legalmente habilitado.
A empresa MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA participante do certame licitatório
apresentou as documentações abaixo: -> O Balanço Patrimonial (Via sped); -) Notas Explicativas; -) Os índices
Financeiros; Certidão de Regularidade Profissional - CRF. Com base nos documentos apresentados e na
análise dos índices realizados por este setor, conclui-se que a empresa está com condições financeiras de
equilíbrio, atendendo as exigências edita/leias, Quanto à habilitação jurídica e regularidade fiscal foi visto que
as empresas MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP e CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA atendem o quanto requerido em Edital. Sendo assim, por
não atender ao quanto solicitado em Edital, conforme análise técnica acima transcrita, a empresa MAKITORRE
SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP é considerada inabilitada no certame e por não atender ás
exigências editalícias conforme análises técnica e contábil acima transcritas, a empresa CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA é considerada inabilitada no certame. Por atender às exigências editalicias e
por apresentar menor preço, a empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP é considerada habilitada e
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vencedora com R$ 3.200.415,40 (Três milhões, duzentos mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta centavos)
para o lote único, conforme nova proposta apresentada através do processo administrativo n°. 6563/2020 de
27/04/2020. 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, 21 de maio de 20’’

III –DO RECURSO

REF.: Recurso Administrativo interposto pela empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA por
meio eletrônico em 28 de maio de 2020, na seguinte forma:
RECURSO ADMINISTRATIVO. RECORRENTE: CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA REF.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020. CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 20.591.114/0001-60, com sede na Rua da China, n. 134, CASEB, Feira
de Santana, Bahia, CEP nº 44.052-021, neste ato representada pelo seu sócio administrador, senhor PAULO
JUNIOR CERQUEIRA CORREIA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº
0512785961 e inscrito no CPF sob n. 033.913.365-10, vem, mui respeitosamente, a presença ilustre de Vossa
Senhoria, através de seus representantes legais devidamente constituídos, e com fulcro no artigo 109, inc. I1 ,
alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/1993, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO,
contra decisão publicada no último dia 21/05/2020, que inabilitou a recorrente, pelos fatos e fundamentos
expostos adiante:
Com objetivo de construir uma UPA 1 – Unidade de Pronto Atendimento Tipo 1, localizada na Praia do Forte, o
município de Mata de São João instaurou o Processo Administrativo nº 5.176/2020 e publicou o edital da
Concorrência Pública nº 006/2020, com o recebimento e abertura dos envelopes marcado para o dia
22/04/2020. Conforme exposto na Ata de Reunião, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de nº 3301,
de 22 de abril de 2020, seis empresas apresentaram proposta de preço. Vejamos:
EMPRESA
MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA EPP

VALOR
R$ 2.710.478,23

CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA

R$ 3.200.686,64

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

R$3.202.282.05

PEDRA CONSTRUTORA LTDA EPP
CSG ENGENHARIA LTDA

R$3.366.396,77
R$3.366.772,07

JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.
R$03.489.766,10
No dia 24/04/2020, a comissão divulgou, através do DOM nº 3304, de 24 de abril de 2020, a segunda ATA
privada da Concorrência Pública nº 006/2020, com resultado de julgamento das propostas de preço,
classificando todos os licitantes.
O primeiro equívoco da comissão, reconhecido de ofício, refere-se ao registro das propostas na ATA de
abertura. Conforme exposto na ATA da V Reunião Privada, a comissão constatou erro no lançamento do preço
da recorrente. Desta forma, apresentamos o quadro das propostas, considerando a correção devida:
EMPRESA
MAKITORRE
SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CERQUEIRA
ENGENHARIA LTDA

VALOR
R$ 2.710.478,23

Empate Ficto (10%)

PARA

CORREIA

R$ 2.956.463,61

Proposta até R$
3.252.109,97

R$3.202.282.05

Proposta até R$
3.522.513,55

PJ
CONSTRUÇÕES
TERRAPLANAGEM LTDA

E
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PEDRA CONSTRUTORA LTDA EPP
CSG ENGENHARIA LTDA

R$3.366.396,77
R$3.366.772,07

JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.
R$3.489.766,10
Nota-se, sem qualquer dificuldade, que a proposta de preço da licitante JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI, não se
encontra em situação de empate com a proposta apresentada pela recorrente. Cabe frisar que a comissão
deve considerar as propostas apresentadas em sessão para concessão do benefício previsto no art. 44, §1º da
Lei Complementar nº 123/20064 e, conforme exposto, não há empate entre a propostas da recorrente e a
proposta da licitante JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI.
No dia 07/05/2020, em sessão de abertura dos envelopes de habilitação, a Comissão registrou que a empresa
JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, utilizou o benefício concedido pela Lei Complementar nº 123/2006, e
ofertou proposta de R$ 3.200.415,40, ocupando o lugar da PJ CONSTRUÇÕES (devido a situação de empate
ficto).
O segundo equívoco da comissão é identificado no julgamento de habilitação, exposto no dia 21 de maio de
2020, visto que, inabilitou a recorrente por ausência do reconhecimento de firma de uma assinatura em um
atestado e por suposta falta de assinatura em um dos modelos de notas explicativas disponibilizados pelo
recorrente. Equívoco, pois, o julgamento não deve ser pautado pelo excesso de formalismo.
Mesmo reconhecendo que o recorrente demonstrou experiência na execução dos serviços licitados e
apresentou boa situação econômica-financeira, a comissão se afastou dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, e optou pelo descarte da proposta mais vantajosa5 . Vejamos:
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA: Comprovação de aptidão técnica nas fls 37 a 48, NÃO
ATENDEU o quanto 9.10.2.1.1.1: [...] Os atestados apresentados não possuem reconhecimento da firma de
quem o emitir. [...] Com base nos documentos apresentados e na análise dos índices realizados por este setor,
conclui-se que a empresa está com condições financeiras de equilíbrio, porém deixou de atender as exigências
editalícias, conforme itens 9.10.3.21 apresentando as notas explicativas sem a devida assinatura do sócio
administrador, considerando que a Nota explicativa é uma demonstração financeira e que conforme inciso 4°
do Art. 177 da Lei 6404/76 a mesma deverá ser assinada pelos Administradores e por contabilista legalmente
habilitado. [...] [...] e por não atender às exigências editalícias conforme análise técnica e contábil acima
transcritas, a empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA é considerada inabilitada no certame. Por
atender às exigências editalícias e por apresentar menor preço, a empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP é considerada habilitada e vencedora com R$ 3.200.415,40 [...].
Ocorre que, o julgamento de habilitação é chancelado pelo selo da irregularidade, visto que, contraria as
normas e princípios estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei Federal nº 8.666/1993. Nota-se que a
inabilitação da recorrente ocorreu devido à ausência de reconhecimento de firma nos atestados emitidos por
empresas privadas e suposta ausência de assinatura do sócio na nota explicativa.
Cabe ressaltar, novamente, que a comissão reconheceu que a recorrente atendeu aos demais critérios de
qualificação técnica e econômica. É inevitável a reforma de decisão, pois, o julgamento é desarrazoado e
irregular, visto que, burla o dispositivo do §5º, do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/1993, além de confrontar o
entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia6 . Desta forma, pelas razões expostas, se faz
necessária a reforma da decisão atacada, habilitando a recorrente, declarando-a vencedora do certame, por ter
apresentado a proposta mais vantajosa. No tópico seguinte, serão apresentadas a fundamentação jurídica para
reforma da decisão.
O que se observa é a vedação de qualquer exigência não prevista em lei. Não obstante, o atestado registrado
no CREA, sem o reconhecimento de firma, perde sua finalidade? O serviço exposto no atestado deixa de existir
por falta de reconhecimento de firma?
Quiçá, para a comissão de licitação, o edital sobrepõe a Lei Federal nº 8.666/1993. Entretanto, será que o
edital afasta a aplicação de uma determinação prevista na Constituição Federal?
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: XI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
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condições efetivadas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifamos). Dispõe a Lei
Federal nº 8.666/1993: Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. §1º É vedado aos agentes públicos: I – admitir, prever,
incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o
seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, [...]. O reconhecimento de firma tem a
finalidade de atestar a titularidade de uma assinatura. Sendo assim, através de diligência7 (como uma ligação),
é possível confirmar a autenticidade da assinatura exposta no atestado – o que, inclusive, mais seguro.
A decisão atacada necessita de reforma, tendo em visto que o excesso de rigor, empregado pela Comissão,
contrapõe um dos principais objetivos do processo licitatório: seleção da proposta mais vantajosa. Outra
decisão descabida, e que necessita ser reformada, é a inabilitação da recorrente por suposta ausência da
assinatura do sócio administrador nas notas explicativas. A recorrente apresentou 03 (três) modelos de notas
explicativas, de mesmo teor e finalidade, onde, apenas um não consta a assinatura do sócio administrador. E a
recorrente demonstrou ter capacidade econômica para executar o objeto licitado. A ausência de assinatura
trata-se de erro sanável por diligência, pois, a assinatura posterior não altera o conteúdo do documento
apresentado na fase de habilitação. É o entendimento de cortes da Justiça8 e do egrégio Tribunal de Contas
da União (TCU)9 .
Logo, é desproporcional e desarrazoada, a inabilitação da recorrente, pela ausência de assinatura em um dos
modelos, de nota explicativa, disponibilizados no envelope de habilitação. No tocante as diligências
(reconhecimento de firma e ausência de assinatura), não há inclusão posterior de documentos ou informações.
E é de bom alvitre o texto do art. 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993: É facultado à Comissão ou autoridade
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originalmente da proposta. Nota-se que a comissão, ao inabilitar a recorrente, considerou apenas a nota
explicativa inserida no livro balanço e não considerou o modelo independente, assinado pelo sócio e pelo
contador da empresa. A decisão deve ser reformada, pois, a comissão deve pautar seus atos sob a ótica da
razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, visando sempre a busca da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, afastando-se, sempre, de formalismo exacerbado10 .
Por fim, nota-se que a ausência do reconhecimento de firma, ou a de uma assinatura, não invalida o conteúdo
do documento, tampouco a sua finalidade, tanto que a comissão reconheceu o preenchimento dos demais
itens de habilitação.
No tópico reservado a fundamentação jurídica, serão expostas as jurisprudências do Pretório Excelso, do
colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, onde, constata-se, a
reforma de decisões carregadas de formalismo. Também serão apresentadas as jurisprudências de outras
cortes de justiça, do egrégio Tribunal de Contas da União, além do posicionamento doutrinário.

IV – DAS CONTRARRAZÕES:
REF.: Contrarrazão interposta pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Aos 04 de junho de 2020 foi encaminhada Contrarrazão por meio eletrônico, esclarececompel@gmail.com pela
empresa preambularmente identificada, na seguinte forma:
[...]
JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, já devidamente qualificada nos autos do processo licitatório em epígrafe,
vem, por meio de seu representante legal ao final firmado, com fulcro no artigo 109, I, alínea “b”, da Lei
8666/1993, apresentar as presentes CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, in verbis:
I-DOS FATOS Ao contrário do que menciona a ora Recorrente, a mesma foi desabilitada, haja vista o
inatendimento de requisito editalício consistente na ausência de reconhecimento de firma em um dos
documentos e a ausência da assinatura do administrador nas notas explicativas.
Ao se afastar da exigência editalícia, a ora Recorrente perdeu todo o direito de se manifestar quanto às
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propostas de preços em relação às demais concorrentes. Ao continuar esta manifestação, a ora Recorrida irá
rebater todos os pontos apresentados pela ora Recorrente, ainda que de forma sucinta.
II. DO MÉRITO II. 1.DA AUSÊNCIA DE EQUÍVOCOS NA FASE HABILITATÓRIA II. 1.1.DA AUSÊNCIA DE
ERRO NO REGISTRO DE PREÇOS Douta Comissão, não houve qualquer falha no registro de preços da ora
Recorrente, e, mesmo se houvesse, o que se admite apenas por amor ao debate, não teria o condão de gerar,
no caso concreto, sua inabilitação. Pelo contrário.
Pelo que será discutido nas linhas seguintes, a retirada da ora Recorrente do certame foi por inabilitação, ou
seja, inatendimento de regras de ordem técnica, estrutural.
II. 1.2.DA AUSÊNCIA DO SEGUNDO EQUÍVOCO APONTADO Douta Comissão, é inverídica a afirmação de
que houve erro na fase de habilitação consistente em excesso de formalismo. Senão, vejamos. A ora
Recorrente, de fato, incorreu nos problemas indicados na ata, quais sejam:
1. ausência de assinatura nas notas explicativas quanto as demonstrações contábeis, conforme exigência
editalícia, infringindo, portanto, como se sabe, o item: 9.10.3.2.1 que exige a apresentação de tal documento,
independentemente do porte, atividade ou forma de tributação. Tudo, no entanto, deve ser feito nos termos das
Resoluções CFC N°. 1.185/09 – NBC TG 26, N°. 1.255/09 – NBC TG 1000. Vale destacar, ainda, o que
assevera, sem dar margem para interpretação diversa, o § 4°. do Art. 176 da Lei N°. 6.404/76, in verbis: § 4º As
demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados”.
(Grifos e destaques nossos)
2. falta de reconhecimento de firma em outra, atentando, como se sabe, contra regra do edital a qual exige tal
reconhecimento de quem o emitir. Os requisitos acima estão previstos, como se sabe, no item 9.10.2.1.1.1 do
edital e indicado pela própria Recorrente em suas razões recursais, e de conhecimento do órgão julgador dos
recursos, motivo pelo qual não será transcrito aqui. A empresa, ao mencionar o equívoco, não se foca na
inexistência das falhas apontadas pela Comissão. Na verdade, tenta acusar as exigências como excesso de
formalismo, além de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista supostamente
estar mais qualificada do ponto de vista econômico-financeiro.
Acontece, Douta Comissão, que as exigências editalícias não são feitas “no vácuo”, despidas de razoabilidade
ou proporcionalidade. Elas se apoiam em legislação extremamente técnica e requisitos pertinentes à seriedade
e grandiosidade do certame licitatório Público. Apoiam-se também na Supremacia do Interesse Público e, por
isso, não podem ser menoscabadas a torto e a direito. No caso em tela, documentos sem assinatura e/ou sem
reconhecimento de firma são verdadeiras fontes de insegurança, mormente para negócios envolvendo altas
cifras e a segurança de pessoas.
O edital, alicerçado na lei, ao exigir os referidos requisitos, está buscando proteger os interesses Públicos
frente à possibilidade de os documentos não serem idôneos. Ao afirmar isto, evidentemente, não se está
colocando em xeque a credibilidade da ora Recorrente, mas apenas alertando-a de que o edital é a regra da
licitação. Sem o atendimento da mesma, ainda que se suponha “excesso de formalismo”, está havendo afronta
a diversos princípios administrativos licitatórios, e, ao final, ao Interesse PÚBLICO, mola-mestra dos atos da
Administração PÚBLICA.
Se a ora Recorrente, ao invés de ficar tentando desconstruir as exigências, demonstrasse que as falhas
apontadas não existem, o recurso poderia ser discutível, mas, felizmente, não é o que se vê. Portanto, os erros
não existem, e a inabilitação da ora Recorrente é devida e justificada.
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 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° 434/2020
DE:
Comissão de Análise Técnica e Julgamento
PARA: Marceli Rocha – Presidente da COMPEL
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ASSUNTO: Análise peça recursal referente à Concorrência Pública
nº 06/2020.
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Considerando recurso interposto apresentado pela empresa
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA referente à
Concorrência Pública nº 06/2020 em decorrência da sua
INABILITAÇÃO pelo fato:
“O segundo equívoco da comissão é identificado no julgamento de
habilitação, exposto no dia 21 de maio de 2020, visto que, inabilitou a
recorrente por ausência do reconhecimento de firma de uma
assinatura em um atestado e por suposta falta de assinatura em um
dos modelos de notas explicativas disponibilizados pelo recorrente.
Equívoco, pois, o julgamento não deve ser pautado pelo excesso de
formalismo.”
Considerando as documentações apresentadas pela recorrente
quanto a Habilitação Técnica, vem acompanhado das Certidões de
Acervo Técnico – CAT, devidamente registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA-BA conforme
item editalicio 9.10.2.1, o qual sua AUTENTICIDADE poderá ser
verificada e validada no sitio do próprio órgão;
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 em nome dos seus responsáveis
técnicos indicados pela empresa, devidamente registrados no CREA
e/ou CAU (Grifo nosso). (...).
Considerando exigência no Certame Licitatório no item 9.10.2.1.1.1
que:
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.
Considerando também que a chamada "Lei da Desburocratização", a
Lei 13.726 de 10 de outubro de 2018 racionaliza atos e
procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios mediante a supressão ou a
simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou
superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário
como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e
institui o Selo de Desburocratização e Simplificação.
Considerando que na relação dos órgãos e entidades dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o
cidadão, é dispensada a exigência de:
I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo,
confrontando a assinatura com aquela constante do documento de
identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o
documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio
documento;
II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente
administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia,
atestar a autenticidade;
III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser
substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo;
Considerando o respeito aos princípios licitatórios, a finalidades da
licitação sejam “garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração
e a promoção do desenvolvimento nacional” (art. 3º, caput).
INFORMAMOS que diante dos fatos apresentados e principalmente
da análise realizada o quanto consta nos autos, opinamos pela
seguinte decisão:
Primeiramente, passamos a CONHECER e APROVAR do recurso
apresentado pela empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA
LTDA, vez que demonstraram argumentos capazes de dissuadir esta
comissão da decisão que inabilitou a recorrente.
Por oportuno, solicitamos que o mesmo seja encaminhado para o
setor de contabilidade para análise quanto as NOTAS
EXPLICATIVAS.
Em, 01 de junho de 2020.
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VI- 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
entende que muito embora a RECORRENTE não tenha atendido o Item 9.10.2.1.1.1, apresentando seu
Atestado de Capacidade Técnica sem reconhecimento de firma de quem o emitiu, assim como apresentou
Notas Explicativas solicitadas no 9.10.3.2.1, sem assinatura do sócio administrador da empresa, tais razões
não demonstram motivos suficientes para inabilitação da referida empresa, conforme será exposto
abaixo.
Assim, faz-se necessário frisar que o objetivo primordial do procedimento licitatório é a aquisição do bem ou a
prestação dos serviços, logo, o afastamento de um licitante por meros erros formais caracterizaria violação aos
princípios constitucionais, quais sejam, economicidade, razoabilidade, competitividade, isonomia, legalidade e
a eficiência.
Logo, havendo algum erro formal, omissão ou obscuridade nos documentos de habilitação e/ou na proposta há
um poder-dever por parte da Comissão de Licitação em realizar a diligência, superando-se o dogma do
formalismo excessivo e prestigiando a razoabilidade e a busca pela eficiência, ampliação da competitividade e
a proposta mais vantajosa para a Administração.
Vejamos entendimentos do TCU:
“É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de informação de
pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art. 43
da Lei nº 8.666/1993. (Acórdão TCU nº 3.615/2013-Plenário)”
É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida
pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o
elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista
no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo exagerado, com prejuízo
à competitividade do certame.
(Acórdão TCU nº 1.795/2015-Plenário)

Assiste razão a empresa RECORRENTE quando afirma que a empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI não
poderia cobrir a oferta apresentada por ela, vez que não se encontrava em situação de empate com a proposta
apresentada.
Considerando que a Administração Pública exerce controle sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de
anular os ilegais e de revogar os inoportunos, inclusive editar e aditar com o fim de garantir a legalidade e lisura
dos seus processos, sendo assim, a Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura de Mata de São
João entende que os argumentos trazidos na Peça Recursal da RECORRENTE foram suficientes para
retificar o julgamento dado anteriormente quanto á Inabilitação da empresa CERQUEIRA CORREIA
ENGENHARIA LTDA., diante do fato que o mesmo não reputou maior gravidade, tão pouco na
legalidade do processo licitatório, passando a referida a ser considerada HABILITADA e VENCEDORA
para o certame em tela com o valor total de R$ 2.956.463,61 (Dois Milhões, Novecentos e Cinquenta e
Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Hum Centavos).

VII - DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRARRAZÃO
Trata-se de análise das Contrarrazões interposta pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Sendo assim, a COMPEL esclarece o seguinte:
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As alegações já foram devidamente esclarecidas na fundamentação do Recurso acima indicado, logo, entende
a Presidente da COMPEL ter respondido todos os tópicos abordados na Peça Recursal e Contrarrazões.

VIII- DO PARECER
Tendo em vista que se consideradas procedentes as razões apresentadas no Recurso interposto
tempestivamente pela RECORRENTE esta Administração estará ferindo o Principio da Isonomia; uma vez que
a Administração Pública deve se ater as circunstancias que envolvem os procedimentos administrativos,
considerando o bom senso, bem como, os princípios da racionalidade, economia processual, razoabilidade, a
proporcionalidade e o formalismo ponderado.
Tendo em vista o Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteia a conduta dos
licitantes e dos agentes públicos, a qual tem que ser lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes
e as regras da boa administração.
Considerando que ao descumprir normas constantes do Edital a Administração Pública se frustra a própria
razão de ser da Licitação e viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a Legalidade,
a Moralidade, a Isonomia.
Diante do exposto, a Presidente da 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 do RECURSO interposto pela empresa CERQUEIRA CORREIA
ENGENHARIA LTDA eis que preenche os requisitos de admissibilidade e julgamento de PROCEDÊNCIA
posto restar comprovado nos autos que a referida empresa atende às condições de habilitação exigidas no
Edital, passando a referida a ser considerada HABILITADA e VENCEDORA para o certame em tela com o
valor total de R$ 2.956.463,61 (Dois Milhões, Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e
Sessenta e Três Reais e Sessenta e Hum Centavos). e IMPROCEDÊNCIA das CONTRARRAZÕES
apresentadas pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.
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 junho de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 06/2020
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA
CONTRARRAZÕES 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, CERQUEIRA CORREIA
ENGENHARIA LTDA. por meio eletrônico, esclarececompel@gmail.com;
CONSIDERANDO a Contrarrazão apresentada pela Licitante, JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP por meio
eletrônico, esclarececompel@gmail.com;

CONSIDERANDO Parecer Técnico emitido por membro da Comissão de Analise e Julgamento da Secretaria
de Obras e Serviços Públicos;
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer N°. 001,
datado de 08 de junho de 2020, e a decisão em opinar pela PROCEDÊNCIA do RECURSO interposto pela
empresa CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA eis que preenche os requisitos de admissibilidade e
comprovado nos autos que a referida empresa atende às condições de habilitação exigidas no Edital,
passando a referida a ser considerada HABILITADA e VENCEDORA para o certame em tela com o valor
total de R$ 2.956.463,61 (Dois Milhões, Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e
Três Reais e Sessenta e Hum Centavos). e IMPROCEDÊNCIA das CONTRARRAZÕES apresentadas pela
empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. referente á CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 06/2020, cujo
objeto é Construção de uma UPA 1 - UNIDADE de Pronto de Atendimento do tipo 1, localizada na Praia do
Forte, no Litoral de Mata de São João.;
RESOLVE
Julgar PROCEDENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa CERQUEIRA CORREIA
ENGENHARIA LTDA passando a referida a ser considerada HABILITADA e VENCEDORA para o certame
em tela com o valor total de R$ 2.956.463,61 (Dois Milhões, Novecentos e Cinquenta e Seis Mil,
Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Hum Centavos) e IMPROCEDENTE as
CONTRARRAZÕES apresentadas pela empresa JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. em referência ao
Certame da Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA tombada sob o Nº. 06/2020, Processo
Administrativo Nº. 5.176/2020

Mata de São João, 08 de junho de 2020

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL – EDITAL N.º 006/2020
A Secretária de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
caráter emergencial, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado visando à
contratação temporária de excepcional interesse público da administração para desempenhar
atividades no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social por tempo determinado, em
Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, para compor equipe necessária às ações de
enfrentamento ao COVID-19 e as fortes chuvas que assolam o Município nos termos da lei
Municipal nº 676/2017 e Decreto Municipal de nº. 1035/2017 e a Portaria Conjunta 001/2020
de 02/04/2020, conforme Processo Administrativo nº 7252/2020, custeado com recurso Federal
do Bloco de Proteção Social Básica/FNAS/MDS.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O processo Seletivo Simplificado de Excepcional Interesse Público visa à contratação por
prazo determinado para Profissionais para as funções de:
a) Assistente Social
b) Psicólogo
1.2 Os candidatos deverão inscrever-se observando a distribuição de vagas, conforme
estabelecido no Anexo I deste edital.
1.3 Ocorrendo novas vagas de suprimento emergencial, no prazo de validação da seleção,
poderão ser convocados os candidatos classificados, respeitando a ordem de classificação e a
quantidade de vagas.
1.4 Os candidatos serão contratados para desempenho de atividades no âmbito do Fundo
Municipal de Assistência Social, compondo a equipe necessária às ações de prevenção e
controle e suporte para o enfretamento do COVID-19, pelo prazo de 03(três) meses, na forma
do Decreto Municipal de n° 348 de 20 de Março 2020.
1.5 O processo Seletivo Simplificado será constituído de análise Curricular com caráter
classificatório e eliminatório.
1.6 Os critérios de avaliação de Currículo encontram-se na Tabela de Avaliação de Títulos,
constantes no Anexo II deste Edital.
1.7 A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste
Edital.
2. DO RECRUTAMENTO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO
2.1. Os candidatos habilitados para o recrutamento são aqueles que comprovem o atendimento
da escolaridade e requisitos exigidos para a função, na forma do item 3.1.1 deste Edital e
poderão ser recrutados de forma imediata.
2.1.1. O candidato que não atender ao disposto no item anterior será eliminado.
1
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2.2. Caso o número de candidatos habilitados para o recrutamento for superior às vagas
ofertadas neste Edital, será analisada a experiência profissional em serviços de assistência na
função pretendida, conforme o Anexo II.
2.3. Na hipótese do item anterior, os candidatos que não forem aprovados dentro do número de
vagas figurarão no cadastro de reserva e poderão ser convocados de acordo com a necessidade
da Administração.
2.4. O prazo de validade do Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional
Interesse Público é de 6 (seis) meses, contados a partir da data da publicação da Homologação
no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
2.5. Ocorrendo novas vagas de suprimento emergencial, no prazo de validade deste Edital,
poderão ser convocados os candidatos classificados, respeitando-se a ordem de classificação.
2.6. Os resultados e as convocações serão divulgados no Diário Oficial do Município, disponível
no endereço eletrônico www.matadesaojoao.ba.gov.br .
2.6.1. Dado o reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da
solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de
março de 2020 e para maior dinamização do recrutamento, a Administração Municipal poderá
convocar os candidatos para ação imediata através dos contatos disponibilizados quando da
sua inscrição.
3. DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA
3.1. Para a inscrição, serão exigidos os requisitos e escolaridade listados no item 3.1.1.
3.1.1. Os requisitos estão estabelecidos no quadro a seguir:
FUNÇÃO

REQUISITO/ESCOLARIDADE

ASSISTENTE SOCIAL

- Diploma de conclusão de Curso de Graduação
de Nível Superior de Serviço Social, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação e Registro
Profissional no CRESS.

PSICÓLOGO

- Diploma de conclusão de Curso de Graduação
de Nível Superior de Psicologia, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação e Registro
Profissional no CRP.

3.2. Na data da inscrição, o candidato deverá ter 18 anos completos.
3.3. As vagas e a remuneração dos candidatos classificados que vierem a ser convocados
respeitarão as informações contidas na tabela do Anexo I deste Edital.
2
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3.4. A jornada de trabalho e as atividades serão exercidas nas ações de prevenção e controle
para enfrentamento do COVID-19 atinentes as atribuições de Assistente Social e Psicóloga,
definidas de acordo com a necessidade do serviço, estabelecida pelo Fundo Municipal de Ação
Social.
3.5. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos nesse Edital.
3.6. Em observação às exceções previstas no art.7° da Lei Municipal 676/2017, devido ao estado
de calamidade, o candidato que eventualmente tiver celebrado contrato com esta
administração sob regime do REDA, poderá se inscrever no presente certame, mesmo que não
tenham se passado os 24 (vinte e quatro) meses previsto em lei.
3.7 Considerando o estado de emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19), não serão permitidas inscrições de candidatos:
a) Que tenham 60 (sessenta) ou mais anos de idade;
b) Que tenham histórico de doenças respiratórias e doenças crônicas;
c) Que utilizam medicamentos imunossupressores;
d) Candidatas grávidas.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições
estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o
presente Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público.
4.1.1. A inscrição no Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse
Público exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital,
em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
4.2. As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, através do link,
www.matadesaojoao.ba.gov.br, disponibilizado no Portal da Prefeitura de Mata de São João, no
período das 08:00h do dia 09 de junho de 2020 às 23:59h do dia 15 de junho de 2020, horário
local.
4.3. Fica estabelecida a gratuidade quanto à inscrição dos candidatos no processo Seletivo
Simplificado, não lhes podendo ser exigido o prévio recolhimento de taxas de qualquer natureza
para fins de inscrição.
4.4. O candidato deverá revisar os dados informados na ficha de inscrição exigida no
recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, no site da
inscrição.
4.5. Após concluir o procedimento, o candidato deverá gerar o comprovante de inscrição com a
data, horário e o respectivo número de inscrição.
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4.6. A inscrição será confirmada e processada se o candidato preencher de forma completa e
correta, além de assinalar todos os campos eletrônicos obrigatórios.
4.7. É dever do candidato manter sob sua guarda o comprovante eletrônico gerado ao término
da sua inscrição.
4.8. Caso o candidato efetue mais de uma inscrição, será considerada a mais recente.
4.9. Cada candidato só poderá concorrer a uma única função.
4.10. Para fins de comprovação do atendimento ao requisito/escolaridade exigido no Edital, o
candidato deverá apresentar na forma definida, documentos comprobatórios para a função
concorrida, na forma do item 5.1.1 deste Edital.
4.11. As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, reservando-se à Secretaria Municipal de Ação Social o direito de excluir do
Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público aquele que não
preencher esse documento oficial da forma definida e/ou fornecer dados falsos.
4.12. O descumprimento de quaisquer das instruções para inscrição via Internet implicará seu
cancelamento.
4.13. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com
antecedência, evitando-se o risco de congestionamento de comunicação do site/e-mail da
seleção nos últimos dias de inscrição.
4.14. A Prefeitura Municipal de Mata de São João-BA não se responsabiliza por Requerimentos
de Inscrição que não tenham sido recebidos por fatores de ordem técnica dos computadores, os
quais impossibilitem a transferência dos dados e/ou causem falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de transmissão de dados.
4.15. As inscrições que não forem identificadas devido a erro na informação de dados pelo
candidato ou terceiros não serão aceitas e não caberá reclamações posteriores nesse sentido.
4.16. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do
candidato.
4.17. A qualquer tempo, mesmo após o término do processo de seleção, poderá ser anulada a
inscrição e a contratação do candidato, desde que verificada falsidade em qualquer declaração
e/ou irregularidade em informações fornecidas.
4.18. O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de
divulgação de seus dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles
relativos à data de nascimento ou RG, tendo em vista que essas informações são essenciais para
o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao certame.
4.19. Não caberão reclamações posteriores nesse sentido, ficando cientes também os
candidatos de que, possivelmente, tais informações poderão ser encontradas na rede mundial
de computadores, através dos mecanismos de busca atualmente existentes.
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4.20. Após a finalização da inscrição, não será aceita, em hipótese alguma, solicitação de
alteração dos dados contidos na inscrição.
5. DA ESTRUTURA DO RECRUTAMENTO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO
5.1. Por ocasião da inscrição, o candidato deverá seguir a sequência do formulário eletrônico
para realização do Cadastro de Inscrição.
5.1.1. No local apropriado do formulário eletrônico, o candidato deverá listar a experiência
submetida à análise, em observância aos critérios estabelecidos no Anexo II deste Edital.
5.1.2. Após a confirmação da inscrição, não serão permitidas em nenhuma hipótese alterações
na inscrição do candidato.
5.2. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional.
5.2.1. A Prefeitura Municipal de Mata de São João não se responsabiliza por solicitações de
Inscrição via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
5.2.2. Encerradas as inscrições, a Comissão de Análise de Documentos procederá à avaliação dos
formulários de inscrição para comprovação da escolaridade e requisitos necessários à função e,
ainda, análise das experiências profissionais apresentadas pelo candidato.
5.3. A qualquer tempo, o candidato, se contratado, poderá ser convocado pela Administração
para apresentação dos documentos no seu estado original para autenticação.
6. DAS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1. À pessoa com deficiência, é assegurado o direito de inscrição neste Recrutamento para
Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, podendo concorrer a 5% das vagas
que forem preenchidas no prazo de sua validade, desde que haja compatibilidade entre as
atribuições da função e a deficiência que possui, nos termos do disposto no Decreto Federal nº
3.298, de 20/12/1999, publicado no Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999,
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004.
6.2. Será considerada pessoa com deficiência aquela que se enquadre nas categorias constantes
do artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto
Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004.
6.3. Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição:
a) declarar-se com deficiência, assinalando tal condição no campo reservado do formulário de
inscrição;
b) apresentar laudo médico, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência.
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6.4. Caso o candidato não anexe o laudo médico, não poderá concorrer ao percentual reservado
para pessoa com deficiência, mesmo que tenha assinalado a condição no campo específico do
formulário de inscrição.
6.5. O laudo médico deverá ser legível, sob pena de não ser considerado.
6.6. A pessoa com deficiência deverá fazer sua opção com o correto preenchimento do campo
próprio do formulário de inscrição, da mesma forma estabelecida para os demais candidatos,
vedada qualquer alteração posterior.
6.6.1. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do
processo, em qualquer fase deste Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional
Interesse Público, e responderá, civil e penalmente, pelas consequências decorrentes do seu
ato.
6.7. Se a apuração do número de vagas reservadas à pessoa com deficiência resultar em número
fracionado, será utilizado o primeiro número inteiro superior.
6.8. As vagas reservadas para pessoa com deficiência que não forem providas por falta de
candidatos, por reprovação no certame ou por não enquadramento no programa de reserva de
vagas, serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da
ordem geral de classificação.
6.9. Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoas com
deficiência aprovados, serão convocados os demais candidatos, prioritariamente da listagem
ampla concorrência, habilitados, com estrita observância da ordem geral de classificação.
6.10. A classificação do candidato na condição de pessoa com deficiência obedecerá aos
mesmos critérios adotados para os demais candidatos.
6.11. O grau de deficiência de que for portador o candidato não poderá ser invocado como
causa de aposentadoria por invalidez.
7. DA ANALISE DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CANDIDATO.
7.1. Na hipótese do número de candidatos habilitados para recrutamento for superior as vagas
ofertadas, será analisada a experiência profissional em serviços de assistência social, com
período mínimo de seis meses por instituição, na função pretendida, conforme Anexo II.
7.1.1. Para a pontuação, será atribuída a experiência do candidato conforme os critérios
estabelecidos no Anexo II deste Edital.
7.2. No ato da convocação, o candidato que não apresentar na forma deste Edital experiência
profissional será desclassificado do Processo Seletivo.
7.2.1. Para efeito de contagem de experiência profissional, as declarações devem especificar dia,
mês e ano de início e término da atividade.
7.2.1.1. Na hipótese do candidato ainda se encontrar em atividade, será considerada como data
de término a data de publicação deste edital.
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7.3. Será objeto da análise para preenchimento das funções temporárias da Secretaria Municipal
da Ação Social – SECASO a experiência profissional do candidato na função em que se
candidatou.
7.4. Somente serão aceitos e avaliados os documentos que comprovem a experiência
profissional mediante:
a) Comprovação por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
b) Declaração comprobatória de tempo de serviço, firmada por instituição, emitida em papel
timbrado, contendo dia mês e ano de início e fim da atividade especificando a função
pretendida.
7.4.1. Após a efetivação da inscrição, não serão aceitos pedidos de inclusão ou troca de
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
7.4.2. Não serão aceitos documentos anexados fora do especificado, ilegíveis ou rasurados.
7.4.3. Não serão computados os documentos apresentados fora do prazo estabelecido no Edital
ou em desacordo com o disposto no Edital.
7.4.4. Cada experiência será considerada uma única vez.
7.4.5. Será vedada a pontuação de qualquer documento que não preencher todas as condições
previstas neste Edital.
7.4.6. Os documentos apresentados que excederem o limite máximo de pontos estabelecidos no
Anexo II não serão considerados.
7.4.7. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade das informações
prestadas, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e será excluído do Recrutamento
para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, sem prejuízo das medidas cíveis
e penais cabíveis.
8. DOS CANDIDATOS APROVADOS
8.1. Na hipótese do número de candidatos habilitados para recrutamento for superior as vagas
ofertadas, a Nota Final da respectiva função será a obtida da análise da experiência profissional
em serviços de saúde na função em que se candidatou.
8.2.1. Aos candidatos serão atribuídas pontuação e classificação, conforme o Anexo II.
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Em caso de igualdade de pontos originando empate na classificação, serão utilizados,
quando couber, os seguintes critérios de desempate, sucessivamente:
a) Maior experiência em trabalho desenvolvido em uma única instituição;
b) Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais velho.
10. DO RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
7
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10.1. A publicação do resultado final será feita em duas listas: ampla concorrência e pessoas
com deficiência.
10.2. O resultado final do certame será divulgado por meio de lista de ampla concorrência, que
também conterá os inscritos na condição de pessoa com deficiência.
10.2.1. Além de figurarem na listagem ampla concorrência do resultado final, os candidatos
inscritos e habilitados na condição de pessoa com deficiência será relacionada em listagens
específicas.
10.3. O resultado final será homologado pelo Chefe do Executivo e divulgado no Diário Oficial do
Município, disponível no endereço eletrônico www.matadesaojoao.ba.gov.br .
11. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS E CONTRATAÇÕES
11.1. Após a homologação do resultado final do certame, as demais etapas serão de
convocações e contratações por parte da Prefeitura de Municipal do Mata de São João,
publicadas no Diário Oficial no Município, disponível no endereço eletrônico
www.matadesaojoao.ba.gov.br .
11.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as convocações e os demais atos
disponibilizados no Diário Oficial do Município, disponível no endereço eletrônico
www.matadesaojoao.ba.gov.br, após homologação do Recrutamento para Contratação
Temporária de Excepcional Interesse Público.
11.2.1. A convocação dos candidatos ocorrerá, por meio do Diário Oficial do Município,
disponível no endereço eletrônico www.matadesaojoao.ba.gov.br.
11.2.2. Dado o reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública e para maior
dinamização do recrutamento, a Administração Municipal poderá convocar os candidatos para
ação imediata através dos contatos disponibilizados quando da sua inscrição.
11.3. A aprovação para o Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse
Público assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse
ato condicionada à exclusiva necessidade, interesse e conveniência da Administração,
observado o número de vagas existentes no presente Edital, especialmente.
11.4. Os candidatos habilitados no Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional
Interesse Público, fora da quantidade de vagas oferecidas, não terão direito líquido e certo à
contratação na hipótese de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade, cabendo à
Prefeitura Municipal de Mata de São João, de acordo com a necessidade, promover a
convocação dos candidatos classificados no cadastro reserva.
11.5. Os candidatos habilitados serão convocados durante o período de validade deste
Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, na forma deste
Edital, de acordo com os quadros de vagas e a necessidade do serviço.
11.6. Os convocados para contratação deverão atender aos procedimentos estabelecidos no
Aviso de Convocação.
8
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11.7. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças publicará em Diário Oficial do
município e no site www.matadesaojoao.ba.gov.br, o resultado da classificação dos habilitados.
11.8. Os candidatos selecionados e convocados deverão se apresentar na data, local e horário
determinados no edital de convocação para assinatura do contrato, munidos dos documentos
listados no item 11.9.
11.9 No ato da contratação, os candidatos selecionados deverão apresentar as cópias dos
documentos citados abaixo, acompanhados dos originais para autenticação:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Carteira de Identidade;
CPF;
PIS/PASEP;
CTPS (Carteira de Trabalho Previdência Social);
Título de Eleitor;
Comprovante de residência com CEP atualizado;
Carteira de Reservista, se do sexo masculino;
01 Foto recente 3x4;
Comprovante de Escolaridade;
Carteira do Conselho;
Certidões Negativas de antecedentes criminais;
Declarações de Bens.
Conta no Banco do Brasil (se houver);

11.9.1. Serão aceitos como documentos de identificação Carteiras e/ou Cédulas de Identidade
expedidas pelas Secretarias da Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo
Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos
de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade, Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma da
Lei Federal nº. 9.503, de 23/09/1997.
11.9.2. Não serão aceitos como documentos de identificação certidão de nascimento, título de
eleitor, carteira de habilitação (modelo antigo), carteira funcional sem valor de identidade,
protocolos de solicitação de documentos, bem como, documento ilegível, não identificável ou
danificado.
11.10. Além dos documentos relacionados no item 11.9 deste Edital, o candidato, fará as
seguintes declarações:
a) Declaração de Bens;
b) Declaração de duplo vínculo;
c) Declaração para fins de saúde ocupacional de que não tem contra indicação para o exercício
da função.
11.11. A documentação será conferida e validada pela Secretaria Municipal de Ação SocialSECASO.
11.11.1. A conferência a que se refere o item anterior poderá ocorrer no ato da apresentação do
início das atividades do contratado, haja vista o reconhecimento da ocorrência do estado de
calamidade pública.
11.12. Os candidatos convocados poderão ser desclassificados nas seguintes situações:
9
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a) quando não acudirem à convocação para a assinatura do contrato;
b) quando não reunirem os documentos requisitados e enumerados no subitem 11.9;
c) quando forem considerados inaptos para o exercício da função;
d) quando for identificada a inautenticidade de documentos;
e) quando for identificada a inveracidade das informações prestadas;
f) quando descumprirem as regras do Edital.
11.13. Na hipótese de não comparecimento do candidato, será convocado o candidato
classificado na posição imediatamente posterior.
11.14. O candidato contratado que se atrasar ou apresentar falta injustificada poderá ter seu
contrato rescindido por motivo de interesse da Administração.
11.15. As despesas de contratação serão custeadas com Recurso Federal do Programa de
Proteção Social Especial e Programa de Proteção Social Básica.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A Prefeitura Municipal de Mata de São João não emitirá declaração de aprovação no
Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público e a própria
publicação no Diário Oficial do Município servirá como documento hábil para fins de
comprovação da aprovação.
12.2. É responsabilidade exclusiva do candidato manter atualizado seu endereço, inclusive
eletrônico, enquanto estiver participando do certame, até a data de divulgação do resultado
final.
12.3. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição e/ou tornar sem efeito a contratação do
candidato, em todos os atos relacionados ao Recrutamento para Contratação Temporária de
Excepcional Interesse Público, quando constatada omissão ou declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação.
12.3.1. Comprovada a inexatidão ou irregularidades nas informações fornecidas, o candidato
estará sujeito a responder por falsidade ideológica, de acordo com o art. 299 do Código Penal.
12.4. Qualquer irregularidade cometida por pessoa envolvida no certame constatada antes
durante ou depois dele será objeto de inquérito administrativo e/ou policial nos termos da
legislação pertinente.
12.5. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio
de Edital de Retificação.
12.6. O contratado será vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.
12.7. O Resultado Final do Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse
Público será homologado pela autoridade competente e publicado em Diário Oficial do
Município contendo os nomes dos candidatos aprovados e habilitados/classificados por função,
obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.
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12.8. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, a seu critério, suspender, revogar ou
invalidar o Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, não
assistindo aos candidatos direito a reclamação de qualquer natureza.
12.9. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza,
ocorridas no decorrer desse Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional
Interesse Público, mesmo que só verificadas posteriormente, inclusive após a contratação,
excluirão o candidato, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes de sua inscrição.
12.10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,
enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que
será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Diário Oficial do Município, disponível no
endereço eletrônico www.matadesaojoao.ba.gov.br, obedecendo aos prazos de republicação.
12.11. As informações gerais, presentes neste Edital, são pertinentes aos candidatos portadores
deficiência e aos candidatos de ampla concorrência, objetivando não ferir o princípio da
isonomia.
12.12. A Prefeitura Municipal do Mata de São João não se responsabiliza por informações de
qualquer natureza divulgadas em sites de terceiros.
12.13. À Administração, reserva-se o direito de proceder às contratações em número que
atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Recrutamento
para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público.
12.14. O pagamento dos contratados somente será realizado por meio de Conta Corrente do
Banco do Brasil.
12.15. Detectada a falsidade das informações, o candidato, ainda que já contratado, ficará
sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em
que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.
12.16. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Ação Social-SECASO,
ouvida a Comissão Coordenadora do Recrutamento para Contratação Temporária de
Excepcional Interesse Público.
Mata de São João, 08 de Junho de 2020

NAIRA FIDALGO TEIXEIRA
Secretária de Administração e Finanças

ISAURA CARMOSINA SILVA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Ação Social
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ANEXO I
1.1 - DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS PARA O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO

CÓD
DA
VAGA

001

REQUESITOS
CARGOS

CARGA HORÁRIA
MÍNIMA

REMUNERAÇÃO

VAGAS

03

- Diploma de conclusão de Curso de
Graduação de Nível Superior de Serviço
Social, fornecido por instituição de 44 horas semanais
ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação e Registro
Profissional no CRESS.

03

- Diploma de conclusão de Curso de 44 horas semanais
Graduação de Nível Superior de
Psicologia, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação e Registro
Profissional no CRP.

ASSISTENTE SOCIAL

002
PSICÓLOGA

06

TOTAL

12
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ANEXO II

1.1CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA TODOS OS CARGOS

PERÍODO

VALOR PONTO
POR PERIODO

VALOR LIMITE PONTUAÇÃO
TOTAL

Experiência em trabalho desenvolvido na
função em que se candidatou.

06 Meses

1

4

Experiência de Trabalho na Política de
Assistência Social

06 meses

1

4

Curso de Aperfeiçoamento compatível
com área de Assistência Social

-

1

2

PONTUAÇÃO
TOTAL

10

CRITÉRIOS

TOTAL
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RETIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO

Publicado em 06 de Abril de 2020, edição n° 3286:

ONDE SE LÊ:

EDITAL nº 001/2018
Contrato nº: 0244/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: HELAINE SOARES DA SILVA
Cargo: Técnico de Enfermagem
Vigência do Contrato original: 05/03/2020 a 04/06/2022
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24(Vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 05/03/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 200,18 (Duzentos Reais e dezoito centavos) por plantão.

LEIA-SE:

EDITAL nº 001/2018
Contrato nº: 0242/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: CARLA ALEXANDRINA SANTOS SILVA
Cargo: Enfermeiro plantonista
Vigência do Contrato original: 05/03/2020 a 04/06/2022
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24(Vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 05/03/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 200,18 (Duzentos Reais e dezoito centavos) por plantão.

Mata de São João, 03 de Junho de 2020.

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140 - Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br
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Mata de São João
RESUMO DO TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO

EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0312/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: JOSÉ FRANÇA SANTOS
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0311/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: FÁBIO DE JESUS PIRES
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0308/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ROBERTO LIMA DOS SANTOS
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
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EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0301/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: IDSON ANUNCIAÇÃO CUNHA
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0314/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: NIVALDO PEREIRA QUEIROZ
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0317/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ALBERTO JORGE DE JESUS SANTOS
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
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EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0317/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ALBERTO JORGE DE JESUS SANTOS
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0318/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: EDUARDO MAXIMIANO SANTOS
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0319/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: GRIMALDO VELOZO DO SANTOS
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
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EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0320/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ARIVALDO SILVA DE SANTANA
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0323/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: VINICIUS DA CUNHA CONCEIÇÃO
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0331/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: JOSEVAL DOS SANTOS CRESCENCIO
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
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EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0330/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0316/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: RENATO DA CONCEIÇÃO
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0328/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ANTONIEL BARROSO ARAUJO
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
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EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0324/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: RENATO GONÇALVES CAPINAN
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças

EDITAL nº004/2018
Contrato nº: 0325/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: JAIRO COSTA DOS ANJOS
Cargo: Motorista
Vigência do Contrato original: 16/04/2018 a 16/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por até 24
(vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 16/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Naira Fidalgo Teixeira
Secretária de Administração e Finanças
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