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Aos Srs. Licitantes:

Ref.: PREGÃO ELETRONICO Nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020- OBJETO: Contratação de
empresa especializada para ampliação de Rede de Iluminação Pública no Município de Mata de São
João.
A Prefeitura de Mata de São João, com base no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020, na Lei
Municipal de Licitações Nº. 294/2006, Lei 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e na Lei Federal Nº. 8.666/93,
informa à IMPROCEDÊNCIA do RECURSO interposto pela empresa ILUMITECH

CONSTRUTORA LTDA assim como PROCEDÊNCIA da CONTRARRAZÃO interposta pela
empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA. no Parecer N°. 001, datado de 25 de junho de
2020 no Certame referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020.
O Parecer segue anexo

Solicitamos a confirmação de recebimento do presente documento.
Mata de São João, 25 de junho de 2020.

Thais Soares
Subcoordenadora de Processos Licitatórios
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PARECER N°. 01 DA PREGOEIRA OFICIAL SOBRE RECURSO E CONTRARRAZÕES EM LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representado pela Pregoeira
Oficial, 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 ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA. e CONTRARRAZÃO apresentada pela
empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA. conforme o exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020- OBJETO: Contratação de empresa especializada para ampliação de
Rede de Iluminação Pública no Município de Mata de São João.
II –DOS FATOS

A Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020 – Processo Administrativo nº. 7.177/2020, cujo
objeto é a Contratação de empresa especializada para ampliação de Rede de Iluminação Pública no Município de
Mata de São João, teve sua Sessão Pública de lances realizada no site http://www.licitacoes-e.com.br em 10 de
junho de 2020, quando ali as empresas interessadas registraram suas propostas, dentre elas a RECORRENTE e a
RECORRIDA.
Transcorrido o rito licitatório, a empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA. por apresentar naquele momento o
menor preço para a licitação em tela fora considerada arrematante e após análise de sua documentação, foi
considerada VENCEDORA.
Diante de tais fatos a empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, encaminhou em 19 de junho de 2020 por
meio eletrônico, recursosduvidaspmsj@gmail.com RECURSO ADMINISTRATIVO
Após ter conhecimento das alegações da RECORRENTE, a empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA. em 23
de junho de 2020, encaminhou por meio eletrônico, recursosduvidaspmsj@gmail.com CONTRARRAZÕES.

III –DO RECURSO

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA., já qualificada nos autos em epígrafe, por seu representante devidamente
cadastrado no certame, vem respeitosa e tempestivamente1 perante Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 4º,
inciso XVIII, da Lei Federal n º 10520/2002, e nos itens 5.7.2, 21.1 e seguintes do Edital, apresentar as razões do
RECURSO ADMINISTRATIVO voltado em face da decisão proferida na sessão pública iniciada no dia 10.06.2020
e encerrada no dia 16.06.2020 que determinou a classificação da proposta de preços da licitante Compacta
Engenharia Ltda. e permitiu que esta empresa participa-se da etapa de lances competitivos, ao final da qual veio a
ter para si arrematado o lote licitado.
[...]
I - SÍNTESE DOS FATOS A Recorrente acudiu ao Pregão Eletrônico nº 53/2020, do tipo menor preço por lote,
promovido pela Prefeitura Municipal de Mata de São João visando a “Contratação de empresa especializada para
ampliação de Rede de Iluminação Pública no Município de Mata de São João.”. Após o transcurso de sessão
pública eletrônica iniciada em 10.06.2020 e finalizada em 16.06.2020, em que se deram as fases de classificação
das propostas e da etapa de disputa de lances, e análise da documentação de habilitação da licitante melhor
classificada, o objeto licitado foi arrematado para a licitante COMPACTA ENGENHARIA LTDA, tendo o certame
sido encerrado com a seguinte classificação final:
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1

COMPACTA ENGENHARIA LTDA

OE*

Arrematante

R$ 569.000,00

10/06/2020 09:15:31:910

2

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA OE*

Classificado

R$ 570.000,00

10/06/2020 09:15:08:474

3

CASTRO E ROCHA LTDA

ME*

Classificado

R$ 572.000,00

10/06/2020 09:15:43:299

4

NEOLUZ
PROJETOS
ENGENHARIA LTDA - EPP

OE*

Classificado

R$ 615.000,00

10/06/2020 09:11:05:309

5

VIA RETA ENGENHARIA EIRELI

OE*

Classificado

R$ 758.100,00

10/06/2020 09:05:31:463

6

EVELET
EVOLUCAO
ELETRICIDADE EIRELI

EPP*

Classificado

R$ 758.202,42

09/06/2020 18:27:20:320

7

M & C SERVICOS ELETRICOS
LTDA EPP
ME*

Classificado

R$ 798.000,00

09/06/2020 14:39:39:418

8

COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP
EPP*

Classificado

R$ 798.098,06

09/06/2020 13:52:41:483

9

BIL COMERCIO
LTDA

EPP*

Classificado

R$ 798.113,36

05/06/2020 08:50:08:261

10

PETROPOLO
SERVICOS
MANUTENCAO LTDA

EPP*

Classificado

R$ 1.500.000,00 04/06/2020 10:25:34:953

E

E

EM

SERVICOS
E

No curso de aludida sessão pública, esta Recorrente, em observância ao disposto no item 21 do Edital, manifestou
motivadamente sua intenção de recorrer do resultado proclamado, na medida em que a proposta ofertada pela
licitante Compacta Engenharia Ltda. desatendeu, de maneira expressa, ao disposto no item 6.5. do Edital [...]
Destarte, é evidente que ao não indicar a marca das luminárias que pretende ofertar ao município de Mata de São
João no campo de informações adicionais da proposta no sistema eletrônico, conforme exigido pelo item 6.5 do
Edital, a licitante Compacta Engenharia não deveria ter sido sequer classificada para a etapa de lances, visto que
aludido dispositivo prevê expressamente que tal descumprimento enseja a pronta desclassificação da licitante. É o
que passaremos a demonstrar de forma mais detida no capítulo que se segue. II – DAS RAZÕES DA
DESCLASSIFIÇÃO DA PROPOSTA DA LICITANTE COMPACTA ENGENHARIA: licitante que não indicou a
marca das luminárias – violação ao item 6.5 do Edital – desclassificação que se faz de rigor por força do princípio
da vinculação ao instrumento convocatório cristalizado no art. 3º e no art. 41, caput da Lei 8666/93. Consoante
aludido alhures, a licitante Compacta Engenharia descumpriu o item 6.5 do Edital na medida em que,
diferentemente desta Recorrente e outras empresas participantes da disputa, NÃO indicou a marca das luminárias
que pretende ofertar no campo destinado a este propósito no sistema eletrônico empregado para realização da
disputa, conforme predicado por tal item editalício:
[...]
Este é o entendimento cristalizado de maneira precisa pelo art. 41, caput da Lei 8666/93: “Art. 41. A Administração
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” Nestes termos
também que já se pronunciou o STJ: 4. Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração encontra-se
estritamente vinculada ao edital de licitação, não podendo descumprir as normas e condições dele constantes. É o
instrumento convocatório que dá validade aos atos administrativos praticados no curso da licitação, de modo que o
descumprimento às suas regras deverá ser reprimido. Não pode a Administração ignorar tais regras sob o
argumento de que seriam viciadas ou inadequadas. Caso assim entenda, deverá refazer o edital, com o reinício do
procedimento licitatório, jamais ignorá-las.(MS 13.005/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/10/2007, DJe 17/11/2008)
[...]
Veja-se que o item 6.5 prevê de maneira expressa que o descumprimento das exigências por ele consignadas
resulta na desclassificação da proposta apresentada pela licitante que incorreu em sua violação: “6.5 A marca do
produto ofertado deverá, OBRIGATORIAMENTE, constar no campo “Informações Adicionais” da proposta do
licitante, lançada no sistema eletrônico, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. No caso da marca coincidir com o
nome do licitante, deve-se indicar “Marca Própria”.” Vale dizer, acaso verificado o descumprimento de tal
dispositivo, a contundência havida na redação da regra insculpida no item 6.5 do Edital interdita a autoridade
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processante do certame de adotar qualquer outra conduta que não a pronta proclamação da desclassificação do
licitante que tiver incorrido na sua violação.
[...]
IV –DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO
Ref.: Pregão Eletrônico n° 53/2020
COMPACTA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 16.079.048/000177, sediada na Av. Luís Viana, 6462, Sala 922 A, Patamares, CEP 41.680-400, Salvador/BA„ vem,
tempestivamente, por seu representante infrafirmado, apresentar o presente CONTRARRAZÕES ao Recurso
Administrativo interposto pela ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA., contra a decisão proferida por Vossa
Senhoria, que declarou vencedora a ora recorrida, com base nas razões a seguir expostas.
1. DA TEMPESTIVIDADE As presentes Contrarrazões são tempestivas, conforme restará evidenciado. A
Recorrente apresentou o Recurso em 19/06/2020 (sexta-feira), de modo que o prazo de 03 dias úteis para
apresentação de resposta pela ora Recorrida teve inicio no primeiro dia subsequência, 22/06/2020 (segunda-feira)
e, portanto, seu prazo se encerrará em 24/06/2020 (quarta-feira).
2. DA SÍNTESE DO RECURSO INTERPOSTO. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade pregão
eletrônico, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na ampliação de Rede de Iluminação
Pública no Município de Mata de São João. Restou designada sessão para o dia 10/06/2020, com a finalidade de
promover a sessão pública de lances, da qual a ora Recorrida apresentou menor preço e, em 16/06/2020, sagrouse vencedora.
lrresignada com o resultado final do pregão epigrafado, a ora Recorrente interpôs Recurso Administrativo neste ato
contrarrazoado, alegando, em resumo, que a recorrida não fez constar no campo de informações a marca das
luminárias, motivo pelo qual a Compacta não deveria ter sido sequer classificada para fase de lances.
Consoante será desvendado, as alegações promovidas pela Recorrente não merecem prosperar. Em verdade,
revelam, isto sim, uma tentativa malsucedida de impedir que a Administração Pública contrate a empresa
devidamente classifica/habilitada e que tenha apresentado a proposta de preço mais vantajosa.
3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. Diferentemente do quanto alegado pela Recorrente, é irrefutável o fato de
que a Compacta indicou as marcas das luminárias contratadas. Isto porque o douto Pregoeiro analisou toda a sua
documentação e, caso a recorrida não tivesse indicado as marcas das luminárias, não teria sido declarada
vencedora. Conforme se extrai, a titulo exemplificativo, da proposta da ora Recorrida, foram indicadas as marcas
de todas as luminárias contratadas.
Confira-se: (FOTO DA PROPOSTA)
Relativamente à alegação de que a recorrida deveria, antes da sessão de lances, apresentar as informações
relativas à marca juntamente com a proposta, esclarece-se que não há qualquer pertinência nesse entendimento.
Explica-se: o edital, por duas vezes, previu que, no prazo máximo de 04 (quatro) horas úteis após a fase de
lances, o Licitante detentor da melhor oferta deveria encaminhar toda a documentação exigida Proposta
Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, para o endereço eletrônico da COMPEL.
Confira-se:
5. DA PARTICIPAÇÃO (—) 5.9. 04 (quatro) horas úteis, ou seja, horário de expediente desta Administração após o
encerramento da Sessão Pública de lances, o licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar toda a
documentação exigida, Proposta Comercial assim como todas as Declarações devidamente assinadas e
digitalizadas para o e-mail esclarececompelabmail.com. 13. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL
FÍSICA/DOCUMENTAÇÃO 13.1.0 Licitante detentor da melhor oferta do LOTE deverá encaminhar toda a
documentação exigida, Proposta Comercial, todas as Declarações devidamente assinadas e digitalizadas, para o
e-mail esclarececompel©gmail.com no prazo máximo de 04 (quatro) horas úteis, ou seja, horário de expediente
desta Administração contadas a partir do encerramento da etapa de lances, para que sejam submetidas à análise
por Profissional Técnico competente, Servidor desta Administração ou não, o qual prestará Assessoria à
Pregoeira.
É dizer, não há qualquer irregularidade no fato da recorrida, em expresso atendimento aos supracitados itens
editalicios, tenha indicado as marcas das luminárias no prazo previsto. Ao revés, trata-se de interpretação óbvia e
adequada do ato convocatório.
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Em verdade, o recorrido, objetivando induzir o douto Pregoeiro a erro, insiste numa interpretação restritiva e
desarrazoada do Edital, da qual não se extrai qualquer beneficio ao interesse público e ao erário, motivo pelo qual
não merece prevalecer.
Outrossim, apenas para corroborar o quanto já alegado, cumpre destacar que o objeto do certame é a contratação
de serviço de ampliação de Rede de Iluminação Pública no Município de Mata de São João, de modo que a
licitação em apreço não corresponde à compra de equipamentos, motivo pelo qual a indicação prévia da marca
dos produtos que serão utilizados pelos licitantes na prestação do serviço não pode ser utilizada como parâmetro
para classificação/desclassificação da licitante.
Tanto é verdade que nas licitações anteriores, notadamente em face do mesmo objeto do PE 53/2020, o Município
de Mata de São João, da mesma forma, não utilizou o referido critério de indicação das marcas antes da sessão
1
de lances.
Por outro lado, ainda que existisse qualquer desconformidade na proposta da recorrida, o que apenas se admite
no plano hipotético, tem-se que os fatos narrados pela Recorrente não seriam suficientes para justificar a
desclassificação da Recorrida, que indicou as marcas das luminárias (nos termos dos itens 5.9 e 13.1 do Edital),
demonstrou possuir qualificação técnica para prestar o serviço e ofertou a proposta mais vantajosa para
Administração Pública.
Sem sombra de dúvidas, a finalidade do item 6.5 do edital foi amplamente atendida, inexistindo sob esse aspecto
qualquer irregularidade.
Sendo assim, cai por terra toda a argumentação da Recorrente, principalmente, porque não restou demonstrado o
eventual prejuízo decorrente da contratação da Compacta pela municipalidade, muito menos em razão do alegado
vicio.
[...]
V –DA FUNDAMENTAÇÃO DO 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 Pregoeira Oficial do Município entende que:
A Recorrente alega em síntese que houve equivoco no julgamento de classificação da proposta da empresa
COMPACTA ENGENHARIA LTDA, fato este que não prospera, conforme será exposto baixo.
Com efeito, a oferta declarada classificada para o certame em tela atende integralmente a todas as exigências do
edital e da legislação, além de apresentar-se como a mais vantajosa para a entidade contratante, em face do
critério de “menor preço”.
1

TOMADA DE PREÇO N°. 27/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 11.226/2016 - OBJETO: Contratação de
empresa especializada para ampliação de rede de iluminação pública, iluminação de eventos públicos e festas
populares no Município de Mata de São João. DATA: 22 de dezembro de 2016 TOMADA DE PREÇO N°. 38/2017,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 14/05/2017 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para
ampliação de rede de iluminação pública, iluminação de eventos públicos e festas populares no Município de Mata
de São João. DATA: 19 de janeiro de 2018. TOMADA DE PREÇO N°. 33/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO
N°. 18.685/2018- OBJETO: Contratação de empresa especializada para ampliação da rede de iluminação pública,
iluminação de eventos e festas populares incluindo ornamentação natalina no Município de Mata de São João.
DATA: 17 de dezembro de 2018. TOMADA DE PREÇOS Ne. 44/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.
20.614/2019 - OBJETO: Contrafação de empresa especializada para ampliação de rede de Iluminação Pública,
Iluminação de Eventos Públicos e Festas Populares incluindo Ornamentação Natalina no Município de Mata de
São João, DATA: 07 de janeiro de 2020.
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Não se pode olvidar que a licitação na modalidade pregão caracteriza-se pelo objetivo de imprimir celeridade e
eficiência nas contratações públicas, por meio da simplificação das regras procedimentais.
A verificação de condições de aceitação dos documentos apresentados em licitações públicas deve ser feita com
observância dos requisitos que se prestam à sua finalidade, contudo, sem apego exagerado às formalidades e
rigorismos literais que possam iludir ou desviar os agentes administrativos responsáveis pela condução dos
certames dos propósitos fundamentais do procedimento, dele afastando ofertas válidas e participantes
qualificados.
Em procedimentos licitatórios rigorismo dos atos deve ser afastado. No caso em comento observa-se que restaram
presentes os documentos habilitatórios com as exigências contidas no edital, bem como comprovada a aptidão da
RECORRIDA para a execução dos serviços objeto licitado, logo, eventual não indicação de marca em sistema
eletrônico, constitui mero vício formal, o que não caracteriza razão suficiente para gerar desclassificação da oferta
mais vantajosa para a administração, tendo em vista ainda a referida licitação ter como objeto serviços e não
aquisição.
Todavia, frisa-se que a empresa RECORRIDA apresentou Proposta Comercial com indicações de marcas, apesar
da não obrigatoriedade, assim esta Administração teve conhecimento de tais informações no momento da análise
da documentação, e se houvesse qualquer inconsistência, ali já haveria a desclassificação Logo, referida
indicação em dois momentos é caracterizada como duplicidade,
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)
Sendo assim, a Pregoeira Oficial 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, mantendo a
empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA Vencedora para o certame em tela.

VI – DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRARRAZÃO
Trata-se de análise das Contrarrazões interposta pela empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA
Diante da fundamentação do Recurso acima indicada, a qual entende que a RECORRIDA COMPACTA
ENGENHARIA LTDA apresentou sua documentação em conformidade com o edital entende-se que Contrarrazão
ora em análise fora considerada procedente, uma vez que constam ali argumentos suficientes para manter
incólume a decisão dada anteriormente quanto à titularidade de vencedora do certame em tela.
VII - DO PARECER

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº, Centro, Mata de São João – BA
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Tendo em vista que se consideradas procedentes as razões apresentadas no Recurso interposto pela
RECORRENTE esta Administração estará ferindo o Principio da Isonomia e da Legalidade, uma vez que a
Administração Pública não somente deve buscar a proposta mais vantajosa, mas também demonstrar que
concedeu a todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade.
Tendo em vista o Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteia a conduta dos licitantes e
dos agentes públicos, a qual tem que ser lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes e as regras da
boa administração.
Considerando que ao descumprir normas constantes do Edital a Administração Pública se frustra a própria razão
de ser da Licitação e viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a Legalidade, a
Moralidade, a Isonomia.
A Administração Pública se destina a garantir a observância do princípio constitucional da Isonomia e a selecionar
a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos
interessados.
Por todo exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, primando pelos Princípios Gerais que regem
o Direito Administrativo, em consonância com os ditamos da Constituição Federal, Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520,
Decreto Federal 5.450/2005, termos do edital e todos os atos até então praticados, esta Pregoeira, pautada nos
princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e impessoalidade resolve manter sua decisão, opinando pela
IMPROCEDÊNCIA do RECURSO interposto pela empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, assim como
PROCEDÊNCIA da CONTRARRAZÃO interposta pela empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA,
permanecendo como VENCEDORA da licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 53/2020- OBJETO: Contratação de empresa especializada para ampliação de Rede de
Iluminação Pública no Município de Mata de São João.
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, 25 de junho de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Pregoeira Oficial
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PARECER 001 – PREGÃO ELETRONICO Nº 53/2020
DECISÃO DEFINITIVA – RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO:
Empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA
CONTRARRAZÕES Empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO no uso das suas atribuições legais, em conformidade com o
disposto no art. 109, § 4º da Lei 8666/93, dispõe que:
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela Empresa Recorrente ILUMITECH
CONSTRUTORA LTDA;
CONSIDERANDO a contrarrazão apresentada pela Empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA.;
CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Pregoeira e a decisão em opinar pela IMPROCEDÊNCIA do
RECURSO interposto pela empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA assim como PROCEDÊNCIA da
CONTRARRAZÃO interposta pela empresa COMPACTA ENGENHARIA LTDA. no Parecer N°. 001, datado de 25
de junho de 2020 no Certame referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020.

RESOLVE
Julgar IMPROCEDENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa ILUMITECH CONSTRUTORA
LTDA, assim como PROCEDÊNTE a CONTRARRAZÃO interposta pela empresa COMPACTA ENGENHARIA
LTDA mantendo-a como vencedora com referência ao Certame da Licitação na Modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, tombado sob o Nº. 53/2020, Processo Administrativo Nº. 7177/2020, cujo objeto é Contratação de
empresa especializada para ampliação de Rede de Iluminação Pública no Município de Mata de São João.
Mata de São João, 25 de junho de 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital 006/2020 de Processo Seletivo
Simplificado, convoca candidatos para participarem da 2° etapa do Processo Seletivo

Simplificado.
Em conformidade com o Edital nº 006/2020, convocamos os candidatos CLASSIFICADOS na
primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado, conforme Anexo I, de acordo com o quadro
de vagas e a necessidade do serviço para apresentação de comprovação de cursos de
aperfeiçoamento compatível com a área de assistência social.
Os candidatos CLASSIFICADOS deverão enviar cópias dos cursos de aperfeiçoamento
compatível
com
área
de
assistência
social,
para
o
e-mail:
redainscricao2020@gmail.com, colocando no assunto o nome do candidato e Cargo, no
período de 26/06/2020 até o dia 30/06/2020.
Para maiores dúvidas fineza entrar em contato através do telefone: (71)99963-1302.

O candidato que deixar de enviar o e-mail com os documentos solicitados não serão
pontuados neste quesito.
Mata de São João/BA, 25 de Junho de 2020.

Comissão Coordenadora, conforme Decreto nº 740/2020

Luciana Calasans Alcântara
Matricula 7758

Thais Evelyn Santos da Silva
Matricula 8313

Tamara Garrido Fogos Moreira
Matricula 8287
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ANEXO I CANDIDATOS CLASSIFICADOS
ENVIO DE DOCUMENTOS: Enviar os documentos por e-mail até terça-feira dia
30/06/2020 às 23:59 horas. E-MAIL: redainscricao2020@gmail.com
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
CÓDIGO DA VAGA: 001
CANDIDATO
DEBORA CUNHA CARVALHO
EDNA GOMES DOS SANTOS
FABIANA TELES DE ALMEIDA SÁ BARRETO
GEORGINA CARVALHO GUIMARÃES
JOELANE DE SOUZA SANTOS FERREIRA
LEILA SANTOS BORGES NUNES
MARINA PASSOS DE ALMEIDA
MARLENE RIBEIRO MOREIRA
MARLUCE RUFINO SOUSA
MILENE QUELE NASCIMENTO SILVA
MONICA DE JESUS SILVA
NILDES OLIVEIRA DOS SANTOS
SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS
SIMONE DE MATOS SOUZA
SUZETE DOS SANTOS SOUZA
TELMA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
VALMIRA DE SOUZA SILVA
VANESSA MARQUES NUNES
CARGO: PSICÓLOGO
CÓDIGO DA VAGA: 002
CANDIDATO
ANDERSON FELIPE DE SOUZA ALVES
ANDREIA MARIA DE JESUS
DAMODARA MATOS ROSALINO
DANIELE CERQUEIRA SILVA
ELIANE LOPES DE OLIVEIRA
IRENILDES RIOS DOS SANTOS
ITAMAR DE ALMEIDA CARNEIRO
KARINE SOARES CARVALHO
LUANA ALVES PINHEIRO
MARCELO SOUZA OLIVEIRA
NACILDA FEITOZA MOREIRA
NAILZA BATISTA DE SOUZA
PAULO HENRIQUE CERQUEIRA GONZAGA
RANDER JORGE ALCANTARA
TAMILLE NUNES BRITO
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THAIS CARVALHO LAUDANO
YANE BARRETO DE JESUS
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RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2020
Processo nº: 7526/2020
Contratante: Município de Mata de São João
Contratado: PEDRA CONSTRUTORA LTDA EPP
Cláusula Primeira: O objeto originalmente ajustado fica alterado em seus quantitativos e itens
consoante especificações constantes da nova planilha anexa, elaborada pela Secretaria de Obras
e Serviços Públicos, gestora do ajuste em voga, acrescendo-se ao final do contrato a quantia de
R$ 22.596,30 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Trinta Centavos)
correspondente a 3,5433% passando este a ter o valor global de R$ 660.303,76 (Seiscentos e
Sessenta Mil e Trezentos e Três Reais e Setenta e Seis Centavos).
Cláusula Segunda: Ratificam-se as demais Cláusulas do Contrato no preâmbulo referido, no que
não colidirem com previsto neste instrumento, independentemente de transcrição.
Data de assinatura: 25/06/2020

MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
Áureo Franco e Castro Júnior
Secretário de Obras e Serviços Públicos
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RESUMO DO TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO

EDITAL nº 012/2017
Contrato nº: 0248/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ANGELA FRANÇA ARAGÃO
Cargo: Agente de Limpeza
Vigência do Contrato original: 05/03/2018 a 05/03/2020
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$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Wellington Lazáro Barreto de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças Interino

EDITAL nº 012/2017
Contrato nº: 0245/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ALTAMIRA CRUZ ALVES
Cargo: Agente de Limpeza
Vigência do Contrato original: 05/03/2018 a 05/03/2020
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$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Wellington Lazáro Barreto de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças Interino
EDITAL nº 012/2017
Contrato nº: 0334/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ISABEL CONCEIÇÃO DE SOUZA
Cargo: Agente de Limpeza
Vigência do Contrato original: 02/05/2018 a 30/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24(Vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 30/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Wellington Lazáro Barreto de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças Interino

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HPXKPILR9EFT6DT3DHFB6A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
25 de Junho de 2020
22 - Ano - Nº 3359

Mata de São João

EDITAL nº 012/2017
Contrato nº: 0277/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ELIZABETE SOLEDADE DOS SANTOS
Cargo: Agente de Limpeza
Vigência do Contrato original: 22/03/2018 a 22/03/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24(Vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 22/03/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Wellington Lazáro Barreto de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças Interino
EDITAL nº 012/2017
Contrato nº: 0279/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: MATILDE TRINDADE TAVARES DE ALMEIDA
Cargo: Agente de Limpeza
Vigência do Contrato original: 22/03/2018 a 22/03/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24(Vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 22/03/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Wellington Lazáro Barreto de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças Interino

EDITAL nº 012/2017
Contrato nº: 0279/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ERICA VIVIANE RIBEIRO DOS SANTOS
Cargo: Agente de Limpeza
Vigência do Contrato original: 22/03/2018 a 22/03/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24(Vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 22/03/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Wellington Lazáro Barreto de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças Interino
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EDITAL nº 012/2017
Contrato nº: 0282/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: MARIA MADALENA DE SOUZA SANTOS
Cargo: Copeira
Vigência do Contrato original: 03/04/2018 a 03/04/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24(Vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 03/04/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Wellington Lazáro Barreto de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças Interino
EDITAL nº 012/2017
Contrato nº: 0278/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: EZILDA BOMFIM DOS SANTOS
Cargo: Copeira
Vigência do Contrato original: 22/03/2018 a 22/03/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24(Vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 22/03/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Wellington Lazáro Barreto de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças Interino

EDITAL nº 012/2017
Contrato nº: 0333/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ROSILDA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Cargo: Copeira
Vigência do Contrato original: 22/03/2018 a 22/03/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24(Vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 22/03/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Wellington Lazáro Barreto de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças Interino
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EDITAL nº 012/2017
Contrato nº: 0335/2018
Contratante: Prefeitura Municipal de Mata de São João
Contratado: ADEMIR DA SILVA LIMA
Cargo: Vigilante
Vigência do Contrato original: 11/05/2018 a 10/05/2020
Vigência do Aditivo do contrato: Fica prorrogado o prazo do contrato principal por
até 24(Vinte e quatro) meses.
Data de assinatura: 10/05/2020
REMUNERAÇÃO: R$ 1045,00 (Mil e Quarenta e Cinco Reais)

Wellington Lazáro Barreto de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças Interino
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