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Decretos

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 1224/20 de Agosto 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):

06 - SECRETARIA DE SAÚDE
06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(21) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.019-06.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

496.600,00

Total da Unidade:

496.600,00

Total Suplementação:

496.600,00

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.
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(61) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.020-06.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado

216.600,00
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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

06 - SECRETARIA DE SAÚDE
06.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(65) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.020-06.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

280.000,00

Total da Unidade:

496.600,00

Total Anulação:

496.600,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 28 de Agosto de 2020.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal
Resumo por Fonte:

Fonte: 6.1.02
Total:

Adição

Redução

496.600,00

496.600,00

496.600,00

496.600,00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

DECRETO Nº 1227/20 de Agosto 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, 28 de Agosto de 2020.

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Decreto N.º 001227/20
ANEXO ÚNICO
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA-QDD
Órgão / Unidade
Classificação Funcional Programática / Ação
Código
Denominação
06.00
06.06

Grupo/
Modalidade

Natureza Despesa
Detalhamento
Elemento
Fonte Recurso

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.005.1.005 - CONST, AMPL, REF, IMPLANT E EQUIP DE UNIDADE DE SAÚDE DA AT
4.4.90
51
4.4.90
52

10.302.005.2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBU
3.1.90
04
3.1.90
11

Alteração
(Em R$)
Reforço
Anulação
314.441,12
314.441,12

314.441,12
314.441,12

.01.0002 (0002).
.01.0002 (0002).
Total do Grupo:

37.968,64
0,00
37.968,64
37.968,64

37.968,64
37.968,64
0,00
37.968,64

.01.0002 (0002).
.01.0002 (0002).
Total do Grupo:

276.472,48
0,00
276.472,48
276.472,48

276.472,48
276.472,48
0,00
276.472,48

314.441,12

314.441,12

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 SÃO JOÃO
C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80
Município: Mata de São João

DECRETO Nº 1305/20 de Setembro 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

SERVIÇOS

(185) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.008-00.1.0000

- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(190) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.009-00.1.0000

- Obras e Instalações

22.624,05
56.662,47

(193) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.009-09.2.0042

- Obras e Instalações

382.323,12

Total da Unidade:

461.609,64

Total Suplementação:

461.609,64

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.
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.07
SECRETARIA

DE

OBRAS

E

SERVIÇOS

(209) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.012-00.1.0000

- Obras e Instalações

56.662,47

(211) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.012-09.2.0042

- Obras e Instalações

382.323,12
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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

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
07.07
SECRETARIA
DE
OBRAS
(224) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.024-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

E

SERVIÇOS
22.624,05

Total da Unidade:

461.609,64

Total Anulação:

461.609,64

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 17 de Setembro de 2020.

Otávio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal
Resumo por Fonte:
Fonte: 0.1.00
Fonte: 9.2.42
Total:

Adição

Redução

79.286,52
382.323,12

79.286,52
382.323,12

461.609,64

461.609,64
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

DECRETO Nº 1306/20 de Setembro 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, 17 de Setembro de 2020.

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Decreto N.º 001306/20
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
04.122.002.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
.01.0000 (0000).
3.1.90
04
.01.0000 (0000).
3.1.90
94
Total do Grupo:
TOTAL GERAL

Otavio Marcelo Matos de Oliveira
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TFS9666KDX6YW3DD0YZYCW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Alteração
(Em R$)
Reforço
Anulação
1.737,44
1.737,44
1.737,44
1.737,44
1.737,44
1.737,44
0,00
1.737,44
1.737,44
0,00
1.737,44
1.737,44
1.737,44

1.737,44
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³$OWHUD R $QH[R ÒQLFR GR 'HFUHWR
0XQLFLSDOQGHGHMXOKRGH
 R TXDO GLVS}H VREUH R 3ODQR GH
$SOLFDomR GRV UHFXUVRV GHFRUUHQWHV GH
SUHFDWyULRV RULXQGRV GH GLIHUHQoDV GDV
WUDQVIHUrQFLDV GR )81'() GH H[HUFtFLRV
DQWHULRUHVHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´


23UHIHLWR0XQLFLSDOGH0DWDGH6mR-RmR(VWDGRGD%DKLDQRXVRGHVXDVDWULEXLo}HV
OHJDLVHPFRQIRUPLGDGHFRPD/HL2UJkQLFD0XQLFLSDOH

&216,'(5$1'2 TXH R 7ULEXQDO GH &RQWDV GRV 0XQLFtSLRV GR (VWDGR GD %DKLD
HGLWRXD5HVROXomRQ

&216,'(5$1'2GLVSRURDUWGD5HVROXomRTXHRVUHFXUVRVUHFHELGRV
HP GHFRUUrQFLD GH DomR DMXL]DGD FRQWUD D 8QLmR REMHWR GH SUHFDWyULRV HP YLUWXGH GH
LQVXILFLrQFLD GRV GHSyVLWRV GR )81'() DWXDO )81'(% UHIHUHQWHV D H[HUFtFLRV
DQWHULRUHVVRPHQWHSRGHUmRVHUDSOLFDGRVQDPDQXWHQomRHGHVHQYROYLPHQWRGRHQVLQR
EiVLFR HP FRQIRUPLGDGH FRP R GLVSRVLWLYR QDV /HLV )HGHUDLV QV  H


&216,'(5$1'2DVRULHQWDo}HVGR$FyUGmRQGR3OHQiULRGR7ULEXQDO
GH&RQWDVGD8QLmR

&216,'(5$1'2D5HVROXomRGR7ULEXQDOGH&RQWDVGRV0XQLFtSLRVGR
(VWDGR GD %DKLD D TXDO UHJXODPHQWD D LPSODQWDomR H D DSOLFDomR GRV UHFXUVRV GR
)81'(%QRVPXQLFtSLRVEDLDQRV

&216,'(5$1'2RTXHUH]DRDUWQGD/HLGH'LUHWUL]HVH%DVHVGD(GXFDomR±
/'%VREUHDVGHVSHVDVGH0DQXWHQomRH'HVHQYROYLPHQWRGH(QVLQR
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

ϭ



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TFS9666KDX6YW3DD0YZYCW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Setembro de 2020
12 - Ano - Nº 3432

Mata de São João










&216,'(5$1'2TXHR3ODQR1DFLRQDOH0XQLFLSDOGH(GXFDomRHVWDEHOHFHPHWDVH
HVWUDWpJLDVSDUDR0XQLFtSLRGH0DWDGH6mR-RmR

&216,'(5$1'2 TXH D QHFHVVLGDGH GHVWH 3ODQR GH $SOLFDomR IXQGDPHQWDVH QD
HILFLrQFLDHRWLPL]DomRGRVUHFXUVRVS~EOLFRV

&216,'(5$1'2DUHDOQHFHVVLGDGHGHDSOLFDURVUHFXUVRVGRSUHFDWyULRQDPHOKRULD
GD TXDOLGDGH GD HGXFDomR LQFOXVLYH FRP D PHOKRULD GD LQIUDHVWUXWXUD GDV 8QLGDGHV
(VFRODUHV

&216,'(5$1'2 R UHVSHLWR DRV SULQFtSLRV FRQVWLWXFLRQDLV TXH UHJHP D
$GPLQLVWUDomR3~EOLFD

5(62/9(

$UW  $OWHUDU R $QH[R ÒQLFR GR 3ODQR GH $SOLFDomR GRV &UpGLWRV GHFRUUHQWHV GH
SUHFDWyULRV GH GLIHUHQoDV GDV WUDQVIHUrQFLDV GR )81'() SDUD R H[HUFtFLR GH  H
VHJXLQWHVSDVVDQGRDILJXUDUFRPRRFRQVWDQWHGR$QH[RÒQLFRGHVWH'HFUHWR

$UW  2V UHQGLPHQWRV DGYLQGRV GD DSOLFDomR ILQDQFHLUD GHVWH UHFXUVR VHUmR
LQFRUSRUDGRVDRVUHFXUVRVRULJLQDLVREVHUYDQGRVHPSUHVXDGHVWLQDomRFRUUHVSRQGHQWH
DPDQXWHQomRHGHVHQYROYLPHQWRGHHQVLQR

$UW23ODQRGH$SOLFDomRSRGHUiVHUDOWHUDGRSDUDDMXVWHGHYDORUHVHDGHTXDomRGH
Do}HV LQFOXVLYH SDUD LQVHULU RV UHQGLPHQWRV SURYHQLHQWHV GH DSOLFDomR ILQDQFHLUD
PHGLDQWHDOWHUDomRGR$QH[RÒQLFRGHVWH'HFUHWR
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$UW  &ULDomR GD UHGH GH ILVFDOL]DomR QR kPELWR GHVVD 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH
(GXFDomR SDUD R DFRPSDQKDPHQWR GD H[HFXomR GR 3ODQR GH $SOLFDomR GRV UHFXUVRV
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$UW  $ UHGH GH ILVFDOL]DomR VHUi FRQVWLWXtGD SHODV VHJXLQWHV SHVVRDV H HQWLGDGHV
3URFXUDGRULD *HUDO GR 0XQLFtSLR &RQWURODGRULD *HUDO GR 0XQLFtSLR &RQVHOKR
0XQLFLSDOGH(GXFDomRH6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH(GXFDomR

$UW(VWH'HFUHWRHQWUDHPYLJRUQDGDWDGHVXDSXEOLFDomR

3XEOLTXHVHUHJLVWUHVHFXPSUHVH
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GRVUHFXUVRVDGYLQGRVGRVSUHFDWyULRVVHUmRFXVWHDGRVFRPUHFXUVRVSUySULRV
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ZΨϮ͘ϲϯϮ͘ϭϰϬ͕ϱϯ

ϲŵĞƐĞƐ

Ϯ

ŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂƌĞĐŚĞĚĞDĂůŚĂĚĂƐ͗ĐƌĞĐŚĞĠ
ĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌŚĂůůĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͕ĚĞǌƐĂůĂƐ͕ƐĂůĂĚĂ
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ͕ƐĂůĂĚĂĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ͕ƐĂůĂĚĂĚŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ƐĂůĂ
ĚŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ƐĂŶŝƚĄƌŝŽƐĨĞŵŝŶŝŶŽ;ĂĚƵůƚŽĞŝŶĨĂŶƚŝůͿ͕
ƐĂŶŝƚĄƌŝŽƐŵĂƐĐƵůŝŶŽ;ĂĚƵůƚŽĞŝŶĨĂŶƚŝůͿ͕ƐĂŶŝƚĄƌŝŽƐW
;ĂĚƵůƚŽĞŝŶĨĂŶƚŝůͿƉĄƚŝŽĐŽďĞƌƚŽ;ĐŝƌĐƵůĂĕĆŽͿ͕
ďƌŝŶƋƵĞĚŽƚĞĐĂ͕ƐĂůĂŵƵůƚŝŵşĚŝĂ͕ƉĄƚŝŽĚĞƐĐŽďĞƌƚŽ͕
ƌĞĨĞŝƚſƌŝŽ͕ƉĄƚŝŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽ͕ůĂǀĂŶĚĞƌŝĂͬƌŽƵƉĂƌŝĂ͕ƉƌĠͲ
ŚŝŐŝĞŶŝǌĂĕĆŽ͕ĚĞƐƉĞŶƐĂ͕ĐŽǌŝŶŚĂ͕ůŽĐĂůƉĂƌĂŚŽƌƚĂ͘

ZΨϮ͘ϭϱϲ͘ϮϴϮ͕ϭϱ

ϲŵĞƐĞƐ

ϯ

ŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂƌĞĐŚĞĚŽŝĂŵĂŶƚĞ͗ĐƌĞĐŚĞĠ
ĐŽŵƉŽƐƚĂĚĞϬϳƐĂůĂƐĚĞĂƵůĂ͕ƐĂůĂĚĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ͕ƐĂůĂĚĞ
ĚŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ƐĂůĂĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ƌĞĨĞŝƚſƌŝŽ͕ƉĂƌƋƵĞŝŶĨĂŶƚŝů
ĞĐŽŵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉĂƌĂϭϱϬ;ĐĞŶƚŽĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂͿĂůƵŶŽƐ͘

ZΨϮ͘ϱϴϴ͘ϳϬϮ͕ϲϳ

ϲŵĞƐĞƐ
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ϰ

ŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂƌĞĐŚĞĂƐĂĚĂDĂƚĂ͗ĐƌĞĐŚĞĠ
ĐŽŵƉŽƐƚĂĚĞĚĞǌƐĂůĂƐĚĞĂƵůĂ͕ƐĂůĂĚĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ͕ƐĂůĂ
ĚĞĚŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ƐĂůĂĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ƐĂůĂŵƵůƚŝƵƐŽ͕ƐĂůĂĚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĚŝĚĄƚŝĐŽ͕ĐĂŶƚŝŶĂ͕ƌĞĨĞŝƚſƌŝŽ͕ƐĂŶŝƚĄƌŝŽƐĞƉĂƌƋƵĞ
ŝŶĨĂŶƚŝů͘

ZΨϯ͘ϴϲϴ͘ϲϰϮ͕ϵϲ

ϲŵĞƐĞƐ




KDWZ^>/sZK^EKsK^

ϭ

ZΨϮϲϳ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ

ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞůŝǀƌŽƐŶŽǀŽƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂůĨĂĞĞƚŽƉĂƌĂ
ŽƐĂůƵŶŽƐĚĂWƌĠͲĞƐĐŽůĂĞůĨĂďĞƚŝǌĂĕĆŽĐŽŵŽĨƌƵƚŽĚŽ
ĞŶŐĂũĂŵĞŶƚŽĚĞDĂƚĂĚĞ^ĆŽ:ŽĆŽŶŽWƌŽũĞƚŽĚƵĐĂƌ
ƉĂƌĂsĂůĞƌ͘

ZΨϮϲϳ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ

/ŵĞĚŝĂƚĂ


KDWZYh/WDEdK^/E&KZDd/

ϭ

Ϯ

ϯ

ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞϴϬϬ;KŝƚŽĐĞŶƚŽƐͿŶŽƚĞďŽŽŬƐĚŽƚŝƉŽ
ŚƌŽŵĞďŽŽŬ͖ŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͗>ϭϭ͕ϲΗ͖
DĞŵſƌŝĂZDϬϰ'͖ŝƐĐŽZşŐŝĚŽϯϮ'^^ŽƵ
Ğ͘DD͖WƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌϭ'Śǌ͖ƌĞĚĞϴϬϮ͘ϭϭĂĐ;ϮǆϮͿ͖
ůƵĞƚŽŽƚŚǀϰ͘Ϭ͖hͲŚƌŽŵĞĚƵĐĂƚŝŽŶhƉŐƌĂĚĞ͖
'ĂƌĂŶƚŝĂĚĞϯϲ;ƚƌŝŶƚĂĞƐĞŝƐŵĞƐĞƐͿ͘
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐĂƌŐĂƉĂƌĂŚƌŽŵĞďŽŽŬƐͲ
>ĂďŽƌĂƚſƌŝŽŵſǀĞů͖'ĂďŝŶĞƚĞĚĞƌĞĐĂƌŐĂ͖ϯϲ;ƚƌŝŶƚĂĞ
ƐĞŝƐͿƉŽƐŝĕƁĞƐ͖'ĂƌĂŶƚŝĂĚĞϮϰ;ǀŝŶƚĞĞƋƵĂƚƌŽͿŵĞƐĞƐ͘
ƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞϯ͘ϰϯϰ;ƚƌġƐŵŝů͕ƋƵĂƚƌŽĐĞŶƚŽƐĞƚƌŝŶƚĂĞ
ƋƵĂƚƌŽͿƚĂďůĞƚƐͲŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͗dĞůĂŶĆŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂϳΗ͕ĐŽŵĐąŵĞƌĂĨƌŽŶƚĂůĚĞŶŽŵşŶŝŵŽϬ͘ϯDW͕
ĐąŵĞƌĂƚƌĂƐĞŝƌĂĚĞŶŽŵŝŶŝŵŽϮDW͘DĞŵſƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂ
ĚĞŶŽŵşŶŝŵŽϭϲ'͕ĞǆƉĂŶƐşǀĞůŵĞŵſƌŝĂD/ZK^
ŵşŶŝŵŽϯϮ'ĐŽŵ>hdKKd,͕t/&/͕ϭŶƚƌĂĚĂDŝĐƌŽ
^ͲϭŶƚƌĂĚĂDŝĐƌŽh^ͲϮŶƚƌĂĚĂƐƉĂƌĂ^/DĂƌĚͲϭ
^ĂşĚĂƉĂƌĂ&ŽŶĞĚĞKƵǀŝĚŽ͘WƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌĚĞŶŽŵşŶŝŵŽ
ϭ͘ϯ'Śǌ͘DĞŵſƌŝĂZDĚĞŶŽŵşŶŝŵŽϭ'͘ƐŝƐƚĞŵĂ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůEZK/ϵŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƉĞůĂ
Ed>͘ŝƐƉŽŶşǀĞůŶĂƐĐŽƌĞƐ͗WZd͕ZEŽƵ
WZd͘'ĂƌĂŶƚŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϭϮŵĞƐĞƐ͘







ZΨϯ͘Ϯϴϯ͘Ϭϱϰ͕ϱϲ

ZΨϭ͘ϯϵϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

/ŵĞĚŝĂƚĂ

ZΨϭϱϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

/ŵĞĚŝĂƚĂ

ZΨϭ͘ϳϯϳ͘Ϭϱϰ͕ϱϲ

/ŵĞĚŝĂƚĂ
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KZdhZ^YhZ^^K>^^

ZΨϯ͘ϭϵϬ͘ϯϰϮ͕ϱϰ

ϭ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŵĂŶŽĞů
&ŽŶƚĞƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽDŽŶƚĞ>şďĂŶŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽ
ƉĂĚƌĆŽĚŽ&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ
ƋƵĂĚƌĂƐ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽ
ĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϯϬϯ͘ϴϭϱ͕ϵϳ

ϲŵĞƐĞƐ

Ϯ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůǌŝůĚĂWŝŶƚŽ
ĚŽĂƌŵŽ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽ^ĞŵƉƌĞsĞƌĚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂ
ĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵ
ĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϳϵ͘ϰϱϮ͕ϵϯ

ϲŵĞƐĞƐ

ϯ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůWƌŽĨĞƐƐŽƌĂ
EĂĚŝƌZŝďĞŝƌŽ^ĂŶƚŽƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŽŵ:ĞƐƵƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂ
ĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵ
ĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϴϬ͘ϵϱϬ͕ϰϱ

ϲŵĞƐĞƐ

ϰ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůDŽŶƐĞŶŚŽƌ
:ŽƐĠƐƚƌŽŐŝůĚŽĚĞDŽƌĞŝƌĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽĞŶƚƌŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞ
ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽ
ĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϵϯ͘ϴϲϲ͕ϭϴ

ϲŵĞƐĞƐ

ϱ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂZŽďĞƌƚ>ŝŵĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ
ŶŽŵĂĚŽĂŚŝĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ&E
ƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϯϬϲ͘ϲϵϵ͕ϵϵ

ϲŵĞƐĞƐ

ϲ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂŵĠůŝŽĂƚŝƐƚĂ&ŝůŚŽ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŶƚƌŽŶĐĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽ
ĚŽ&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕Ğŵ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϱϯϰ͘ϱϴϲ͕ϯϵ

ϲŵĞƐĞƐ

ϳ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚŽĂŵƉŽĚĂƌĞĐŚĞĚŽŝĂŵĂŶƚĞ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ
ŶŽĂŝƌƌŽĚŽŝĂŵĂŶƚĞ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞ
ĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϭ͘ϭϵϬ͘ϵϳϬ͕ϲϯ

ϲŵĞƐĞƐ
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KZdhZ^YhZ^^K>^K>/dKZ>

ZΨϯ͘Ϭϭϵ͘ϱϰϵ͕ϭϵ

ϭ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂWĞĚƌŽ:ŽĂƋƵŝŵ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽWĂƵ'ƌĂŶĚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ
&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕Ğŵ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϵϴ͘ϲϴϯ͕ϭϲ

ϲŵĞƐĞƐ

Ϯ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂ<ůĂƵƐWĞƚĞƌƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ
ŶŽĕƵĚĂdŽƌƌĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ&E
ƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϴϭ͘Ϯϯϵ͕ϲϱ

ϲŵĞƐĞƐ

ϯ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂƵƌĞŽĚĞKůŝǀĞŝƌĂ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂĞŵDĂůŚĂĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ
&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕Ğŵ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϳϱ͘ϳϯϰ͕ϱϯ

ϲŵĞƐĞƐ

ϰ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂ/ƐĂĂĐDĂƌĂŵďĂŝĂ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽĂƌƌŽƌĂŶĐŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ
&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕Ğŵ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϵϱ͘ϮϰϮ͕ϰϲ

ϲŵĞƐĞƐ

ϱ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂ^ĆŽsŝĐĞŶƚĞ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ
ŶŽŝŽŐŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ&EƉĂƌĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϵϵ͘ϵϮϭ͕ϴϭ

ϲŵĞƐĞƐ

ϲ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂŶƚƀŶŝŽWĂŝǀĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ
ŶĂsŝůĂ^ĂƵŝƉĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ&EƉĂƌĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϳϳ͘ϳϯϳ͕ϭϮ

ϲŵĞƐĞƐ

ϳ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂ/ĚĂůďĂdŽůĞŶƚŝŶŽ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽƌĞĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ&E
ƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϵϱ͘ϵϯϬ͕ϲϬ

ϲŵĞƐĞƐ

ϴ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂů:ŽƐĠ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ
ĚŽƐ^ĂŶƚŽƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽƵƌƌĂůŝŶŚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽ
ƉĂĚƌĆŽĚŽ&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ
ƋƵĂĚƌĂƐ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽ
ĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϱϰϬ͘ϭϰϬ͕ϲϮ

ϲŵĞƐĞƐ

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TFS9666KDX6YW3DD0YZYCW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Setembro de 2020
18 - Ano - Nº 3432

Mata de São João









ϵ


ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂ:ŽĆŽ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚŽƐ
^ĂŶƚŽƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂĞŵĂŵƉŝŶĂƐĚĞDĂůŚĂĚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂ
ĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵ
ĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘


ZΨϰϱϰ͘ϵϭϵ͕Ϯϰ

ϲŵĞƐĞƐ





KZdhZ^YhZ^^K>^KEZhZ>

ZΨϴϳϮ͘ϱϮϴ͕ϰϱ

ϭ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůĂƚĂƌŝŶŽ
ZŝďĞŝƌŽĚĂ^ŝůǀĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽ:<͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽ
ƉĂĚƌĆŽĚŽ&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞ
ƋƵĂĚƌĂƐ͕ĞŵĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽ
ĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϳϴ͘ϬϬϲ͕ϱϬ

ϲŵĞƐĞƐ

Ϯ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůƌŶĂůĚŽĚĞ
^ŽƵǌĂWƌĂĚŽ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽ:<ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽ
ĚŽ&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕Ğŵ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϵϱ͘ϵϯϬ͕ϲϬ

ϲŵĞƐĞƐ

ϯ

ŽďĞƌƚƵƌĂĚĂYƵĂĚƌĂĚĂƐĐŽůĂDĂƌŝĂĚĞ>ŽƵƌĚĞƐ^ĞŝǆĂƐ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽEƷĐůĞŽ:<͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽũĞƚŽƉĂĚƌĆŽĚŽ
&EƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƋƵĂĚƌĂƐ͕Ğŵ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵĞƚĄůŝĐĂĞĨƵŶĚĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƌĞƚŽĂƌŵĂĚŽ͘

ZΨϮϵϴ͘ϱϵϭ͕ϯϱ

ϲŵĞƐĞƐ



Yh/WDEdK^^WKZd/sK^WZYhZ^

ϭ



&ŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞƐƉŽƌƚŝǀŽƐ
;ƚƌĂǀĞĚĞĨƵƚĞďŽůͿƉĂƌĂĂƋƵĂĚƌĂĚĂƐĞƐĐŽůĂƐŵĂŶŽĞů
&ŽŶƚĞƐ͕ǌŝůĚĂWŝŶƚŽĚŽĂƌŵŽ͕EĂĚŝƌZŝďĞŝƌŽ͕
DŽŶƐĞŶŚŽƌ:ŽƐĠƐƚƌŽŐŝůĚŽ͕ZŽďĞƌƚ>ŝŵĂ͕ŵĠůŝŽ
ĂƚŝƐƚĂ͕WĞĚƌŽ:ŽĂƋƵŝŵ͕<ůĂƵƐWĞƚĞƌ͕ƵƌĞŽĚĞKůŝǀĞŝƌĂ͕
/ƐĂĂĐDĂƌĂŵďĂŝĂ͕^ĆŽsŝĐĞŶƚĞ͕ŶƚƀŶŝŽWĂŝǀĂdŽůĞŶƚŝŶŽ͕
/ĚĂůďĂdŽůĞŶƚŝŶŽ͕:ŽƐĠ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚŽƐ^ĂŶƚŽƐ͕:ŽĆŽ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͕ĂƚĂƌŝŶŽZŝďĞŝƌŽĚĂ^ŝůǀĂ͕ƌŶĂůĚŽĚĞ^ŽƵǌĂ
WƌĂĚŽĞDĂƌŝĂĚĞ>ŽƵƌĚĞƐ^ĞŝǆĂƐ͘






ZΨϰϳ͘ϳϱϵ͕ϵϰ

ZΨϰϳ͘ϳϱϵ͕ϵϰ

ϲŵĞƐĞƐ
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TFS9666KDX6YW3DD0YZYCW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Sexta-feira
18 de Setembro de 2020
19 - Ano - Nº 3432










Z&KZD^K>^K>/dKZ>

ZΨϭ͘ϴϬϭ͘ϲϭϭ͕Ϯϱ

ϭ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂŶƚƀŶŝŽWĂŝǀĂdŽůĞŶƚŝŶŽ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ
Ğŵ^ĂƵŝƉĞ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ
ƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐ
ƉŽƌƚĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐƋƵĂĚƌŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ
ĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϱϴϳ͘Ϭϱϭ͕ϲϮ

ϲŵĞƐĞƐ

Ϯ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂů/ĚĂůďĂdŽůĞŶƚŝŶŽĚĞ
ůŵĞŝĚĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽƌĞĂů͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂ
ŐĞƌĂů͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐ
ƋƵĂĚƌŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϮϳϯ͘ϮϮϱ͕Ϯϰ

ϲŵĞƐĞƐ

ϯ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůĞƉƵƚĂĚŽ/ƐĂĂĐ
DĂƌĂŵďĂŝĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽĂƌƌŽƌĂŶĐŽ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽ
ƉŝƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕
ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂ
ĨĂĐŚĂĚĂ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐƋƵĂĚƌŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϮϯϯ͘ϳϭϰ͕ϰϱ

ϲŵĞƐĞƐ

ϰ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂ^ĆŽsŝĐĞŶƚĞ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŝŽŐŽ͗
^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂ
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞĞƐƋƵĂĚƌŝĂĚĞŵĂĚĞŝƌĂƉŽƌ
ĞƐƋƵĂĚƌŝĂĚĞĂůƵŵşŶŝŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞŐƌĂĚŝůĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽ
ŶĂƐĞƐƋƵĂĚƌŝĂƐ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽ
ŵĂĚĞŝƌĂŵĞŶƚŽĞƚĞůŚĂƐĚŽƚĞůŚĂĚŽ͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ
ƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂĕĆŽ
ĚĞƐƵƉĞƌĨşĐŝĞ͕ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞďĂŶĐĂĚĂ͕ĐƵďĂĞ
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƚŽƌŶĞŝƌĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞ
ůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐƋƵĂĚƌŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĞ
ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϯϭϮ͘ϴϬϮ͕ϲϯ

ϲŵĞƐĞƐ

ϱ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƌĞĐŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůƋƵŝůŝŶŽŝĂƐĚĞĂƌǀĂůŚŽ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽDĂƌďĞůŽ͗ŶĐĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐ
ůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽͬŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞďĂŶĐĂĚĂ͕ƉŝĂĞ
ƚŽƌŶĞŝƌĂĚĞďĂŶŚĞŝƌŽƐĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϵϬ͘ϬϮϲ͕ϭϮ

ϲŵĞƐĞƐ

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
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ϵ
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ϲ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůWĞĚƌŽ:ŽĂƋƵŝŵĚĞ^ŽƵǌĂ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽWĂƵ'ƌĂŶĚĞ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞ
ƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐ
ƋƵĂĚƌŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕
ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĞƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͘

ZΨϯϬϰ͘ϳϵϭ͕ϭϵ

ϲŵĞƐĞƐ


Z&KZD^K>^^

ZΨϰ͘ϵϲϬ͘ϯϱϳ͕ϳϴ

ϭ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƌĞĐŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůWĞĚƌŽWĂƵůŽĚŽƐ^ĂŶƚŽƐ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŶƚƌŽŶĐĂŵĞŶƚŽ͗ŶĐĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞƉŝƐŽĚĞ
ĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂ
ĨĂĐŚĂĚĂ͕ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞ
ůƵŵŝŶĄƌŝĂƐĞƉŽƌƚĂƐĞƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͘

ZΨϵϳ͘ϱϬϵ͕ϵϰ

ϲŵĞƐĞƐ

Ϯ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŵĠůŝŽĂƚŝƐƚĂ&ŝůŚŽ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽĞŶƚƌŽŶĐĂŵĞŶƚŽ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐ
ƋƵĂĚƌŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ
ƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϮϵϯ͘ϮϬϭ͕ϱϱ

ϲŵĞƐĞƐ

ϯ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůǌŝůĚĂWŝŶƚŽĚŽĂƌŵŽ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽ^ĞŵƉƌĞsĞƌĚĞ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂ
ŐĞƌĂů͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐ
ƋƵĂĚƌŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϮϵϰ͘ϭϴϮ͕ϵϳ

ϲŵĞƐĞƐ

ϰ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůDŽŶƐĞŶŚŽƌĂƌďŽƐĂ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽĞŶƚƌŽ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽĐĞƌąŵŝĐŽ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕
ĞŶĐĞƌĂŵĞŶƚŽĚŽƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐĞƐƋƵĂĚƌŝĂƐĞ
ůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐƋƵĂĚƌŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĞ
ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϵϬϱ͘ϲϬϯ͕ϯϵ

ϲŵĞƐĞƐ

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antônio Garcez, n° 140, Centro – Centro Administrativo – Mata de São João/BA.
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ϭϬ
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18 de Setembro de 2020
21 - Ano - Nº 3432









ϱ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůWƌŽĨĞƐƐŽƌZŽďĞƌƚ>ŝŵĂ
ŽƐƚĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚŽŶŽŵĂĚŽĂŚŝĂ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂ
ŐĞƌĂů͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϭϲϲ͘Ϯϰϯ͕ϰϱ

ϲŵĞƐĞƐ

ϲ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůWƌŽĨĞƐƐŽƌĂsĂůĚĞƚĞ^ĞŝǆĂƐ
KůŝǀĞŝƌĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŵĂĚŽĂŚŝĂ͗ŶĐĞƌĂŵĞŶƚŽĚŽ
ƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐ
ƋƵĂĚƌŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϭϮϰ͘ϭϴϳ͕ϳϰ

ϲŵĞƐĞƐ

ϳ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůDĂƌŝĂKĚşůŝĂsĂƐĐŽŶĐĞůŽƐ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽĞŶƚƌŽ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌ
ƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚŽƐďĂŶŚĞŝƌŽƐĞ
ůƵŵŝŶĄƌŝĂƐĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϯϴϯ͘Ϯϭϭ͕ϵϴ

ϲŵĞƐĞƐ

ϴ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůĠůŝĂ'ŽƵůĂƌƚĚĞ&ƌĞŝƚĂƐ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽĞŶƚƌŽ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌ
ƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐ
ƋƵĂĚƌŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϰϱϵ͘ϰϲϮ͕ϭϲ

ϲŵĞƐĞƐ

ϵ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂŝďůŝŽƚĞĐĂDƵŶŝĐŝƉĂů͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽĞŶƚƌŽ͕
ĂŶĞǆĂăƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůDŽŶƐĞŶŚŽƌĂƌďŽƐĂ͗
^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂ
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƌĞĨŽƌŵĂĚŽƚĞůŚĂĚŽĞĨŽƌƌŽ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐůƵŵŝŶĄƌŝĂƐĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϯϴϬ͘ϭϱϲ͕ϴϭ

ϲŵĞƐĞƐ
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ϭϭ
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ϭϬ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůWƌŽĨĞƐƐŽƌĂZŽƐĂDĂƌŝĂ
sŝĞŝƌĂdĂǀĂƌĞƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŽŶĨŝŵ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽ
ƉŝƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕
ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂ
ĨĂĐŚĂĚĂ͕ƌĞĨŽƌŵĂĚŽƚĞůŚĂĚŽ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞ
ůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐĂƐƐĞŶƚŽƐƐĂŶŝƚĄƌŝŽƐĞ
ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϯϮϳ͘ϵϭϬ͕ϯϵ

ϲŵĞƐĞƐ

ϭϭ

ZĞĨŽƌŵĂĚŽĞŶƚƌŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂĞŵĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƚŝů
ĞƚĞŶĕĆŽ&ĂŵŝůŝĂƌ͘DŝŐƵĞů&ůƵǆĄZŽƐƐĞůůſ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚŽ
ŶŽĞŶƚƌŽ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞ
ĨĞĐŚĂĚƵƌĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ
ƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϭϰϵ͘ϴϬϲ͕Ϯϳ

ϲŵĞƐĞƐ

ϭϮ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůWƌŽĨĞƐƐŽƌĂEĂĚŝƌZŝďĞŝƌŽ
^ĂŶƚŽƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŽŵ:ĞƐƵƐ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂ
ŐĞƌĂů͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϮϯϰ͘ϬϮϲ͕ϵϴ

ϲŵĞƐĞƐ

ϭϯ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƌĞĐŚĞDƵŶŝĐŝƉĂůWƌŽĨĞƐƐŽƌĂĞĐşůŝĂDĂƚŽƐ
ĚĞKůŝǀĞŝƌĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽŽŵ:ĞƐƵƐ͗ŶĐĞƌĂŵĞŶƚŽĚŽ
ƉŝƐŽĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐ
ƉŽƌƚĂƐĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϳϳ͘ϳϳϰ͕ϲϬ

ϲŵĞƐĞƐ

ϭϰ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůDŽŶƐĞŶŚŽƌ:ŽƐĠ
ƐƚƌŽŐŝůĚŽĚĞDŽƌĞŝƌĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽĞŶƚƌŽ͗
^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂ
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞ
ůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐƋƵĂĚƌŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĞ
ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϮϳϲ͘ϮϵϬ͕ϯϲ

ϲŵĞƐĞƐ

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

ϭϮ



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TFS9666KDX6YW3DD0YZYCW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Sexta-feira
18 de Setembro de 2020
23 - Ano - Nº 3432









ϭϱ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůůŝĂƐ:ŽƐĠĚŽƐ^ĂŶƚŽƐ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽĂďŽƌĠ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌ
ƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐĨĞĐŚĂĚƵƌĂƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƉŽƌƚĂƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƐĚŽƐďĂŶŚĞŝƌŽƐ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐĞƐƋƵĂĚƌŝĂƐĞ
ůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƌĞĨŽƌŵĂĚŽƚĞůŚĂĚŽĞĨŽƌƌŽĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϰϵϴ͘ϰϮϮ͕ϳϱ

ϲŵĞƐĞƐ

ϭϲ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƌĞĐŚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌĂDĂƌŝĂŵşůŝĂEƵŶĞƐ
^ĂŶƚŝĂŐŽ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽĂďŽƌĠ͗ŶĐĞƌĂŵĞŶƚŽĚŽƉŝƐŽ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ
ƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂĞƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϱϬ͘ϭϳϵ͕ϳϳ

ϲŵĞƐĞƐ

ϭϳ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŵĂŶŽĞů&ŽŶƚĞƐĚŽƐ
^ĂŶƚŽƐ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽDŽŶƚĞ>şďĂŶŽ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽ
ƉŝƐŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕
ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂ
ĨĂĐŚĂĚĂ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐĨĞĐŚĂĚƵƌĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐĞ
ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂ͘

ZΨϮϰϮ͕ϭϴϲ͕ϲϳ

ϲŵĞƐĞƐ

Z&KZD^K>^KEZhZ>

ZΨϴϱϰ͘ϳϵϬ͕ϱϭ

ϭ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůĂƚĂƌŝŶŽZŝďĞŝƌŽĚĂ^ŝůǀĂ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶĂsŝůĂĚĞ/ƚĂƉĞĐĞƌŝĐĂ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƉŝƐŽ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĞƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͘

ZΨϯϮϳ͘ϬϭϮ͕ϵϱ

ϲŵĞƐĞƐ

Ϯ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůƌŶĂůĚŽĚĞ^ŽƵǌĂWƌĂĚŽ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽ:<͗ƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂ
ĨĂĐŚĂĚĂ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐďĂŶŚĞŝƌŽ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĞ
ƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͘

ZΨϭϳϳ͘ϴϭϮ͕ϯϭ

ϲŵĞƐĞƐ

ϯ

ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐĐŽůĂDƵŶŝĐŝƉĂůDĂƌŝĂĚĞ>ŽƵƌĚĞƐ^ĞŝǆĂƐ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶĂsŝůĂĚĞĂŵĂĕĂƌŝ͗^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƉŝƐŽ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌƉŝƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂůƚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐƉŽƌƚĂƐĞůƵŵŝŶĄƌŝĂƐ͕ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ
ƌĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐĞƌąŵŝĐŽŶĂĨĂĐŚĂĚĂ͕ƐŝŶĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ĞŵĞƌŐġŶĐŝĂĞƉŝŶƚƵƌĂŐĞƌĂů͘

ZΨϯϰϵ͘ϵϲϱ͕Ϯϱ

ϲŵĞƐĞƐ
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Z^hDK
dKd>KE^dZhKZ,^
dKd>KDWZ>/sZK^EKsK^

ZΨϭϭ͘Ϯϰϱ͘ϳϲϴ͕ϯϭ
ZΨϮϲϳ͘Ϭϰϴ͕ϬϬ

dKd>KDWZYh/WDEdK^/E&KZDd/

ZΨϯ͘Ϯϴϯ͘Ϭϱϰ͕ϱϲ

dKd>KZdhZ^YhZ^^K>^^
dKd>KZdhZ^YhZ^^K>^K>/dKZ>
dKd>KZdhZ^YhZ^^K>^KE
ZhZ>
dKd>Yh/WDEdK^^WKZd/sK^WZYhZ^
dKd>Z&KZD^K>^K>/dKZ>
dKd>Z&KZD^K>^^
dKd>Z&KZD^K>^KEZhZ>

ZΨϯ͘ϭϵϬ͘ϯϰϮ͕ϱϰ
ZΨϯ͘Ϭϭϵ͘ϱϰϵ͕ϭϵ





ZΨϴϳϮ͘ϱϮϴ͕ϰϱ
ZΨϰϳ͘ϳϱϵ͕ϵϰ
ZΨϭ͘ϴϬϭ͘ϲϭϭ͕Ϯϱ
ZΨϰ͘ϵϲϬ͘ϯϱϳ͕ϳϴ
ZΨϴϱϰ͘ϳϵϬ͕ϱϭ


dKd>'Z>




ZΨϮϵ͘ϱϰϮ͘ϴϭϬ͕ϱϯ
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$EHUWXUDjVK0DUFHOL5RFKD±3UHJRHLUD2ILFLDO


















CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TFS9666KDX6YW3DD0YZYCW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Sexta-feira
18 de Setembro de 2020
27 - Ano - Nº 3432

PARECER N°. 03/2020 DA COMPEL SOBRE RECURSO e CONTRARRAZÃO EM LICITAÇÃO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N°. 25/2020
A PRFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, neste ato representada pela
Presidente da Comissão de Licitações, Sra. Marceli Patrícia Pereira Rocha, com base na Lei
8.666/1993 de 21 de junho de 1993 e Lei 10.520/02 de 17 de julho de 2002, vem apresentar
seus fundamentos em referência ao Recurso interposto tempestivamente, pela empresa
OESTE ENGENHARIA e CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa SOLO TOPOGRAFIA
E GEORREFERENCIAMENTO LTDA.-EPP conforme o exposto abaixo:
I – DO OBJETO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS
N°. 25/2020, OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de apoio á
Regularização Fundiária, compreendendo (Levantamentos Topográficos Planialtimétrico,
elaboração de cadastros e memoriais descritivos e na implantação de marcos geodésicos) no
município de Mata de São João/BA.
II – DOS FATOS
A Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°. 25/2020, Processo Administrativo nº.
4.943/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução de serviços de apoio á
Regularização Fundiária, compreendendo (Levantamentos Topográficos Planialtimétrico,
elaboração de cadastros e memoriais descritivos e na implantação de marcos geodésicos) no
município de Mata de São João/BA, teve sua Sessão de Abertura iniciada no dia 22 de junho de
2020 na Sala de Reunião 06/COMPEL Sede da Prefeitura do Município, em Sessão Pública.
Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e um de agosto de dois mil e vinte, na Sala de Reunião
06/COMPEL Sede da Prefeitura do Município, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez, s/n Centro,
nesta Cidade, reuniu-se, em Sessão Privada, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Mata de São João, designada pela Portaria nº. 064/2019 e doravante denominada
COMPEL para proceder a continuidade da licitação na modalidade de Tomada de Preços nº.
25/2020, 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 SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP, OSOLEV
CONSTRUTORA LTDA, OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA
LTDA, VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP.
Quanto à qualificação técnica foi recebida a Comunicação Interna nº. 612/2020 firmada por
membros da comissão de análise técnica e julgamento, onde está exposto que: “Encaminhamos em
anexo as documentações apresentadas pelas empresas SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP; OSOLEV CONSTRUTORA LTDA e OESTE –
ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA, licitantes da Tomada de
Preços nº 25/2020, referente à Contratação de empresa para execução de serviços de apoio a
Regularização Fundiária compreendendo (Levantamentos Topográficos Planialtimétrico, elaboração
de cadastros e memoriais descritivos e na implantação de marcos geodésicos) no município de
Mata de São João/BA.

Considerando as Manifestações das licitantes registradas em Ata da Reunião
Pública a COMISSÃO TÉCNICA analisou as documentações apresentadas pelas empresas
conforme abaixo:
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1. O representante da empresa OESTE-ORGANIZAÇÃO
ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA pede o
registro de que:
- “Solicita dessa comissão a desclassificação da empresa SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP por
não atender aos itens 9.10.2.3 e 9.10.2.2.1, apresentando como
responsável técnico um engenheiro florestal, profissional não
capacitado conforme regulamentações do CONFEA/CREA para
os serviços objeto dessa licitação.”
Considerando que a empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP
apresenta o profissional RODRIGO LUY “Engenheiro Florestal” como responsável técnico pelos
serviços, conforme apresentado na fl. 41;
Considerando que os atestados apresentados nas CAT’s (fls.22 a 40) com fulcro no objeto licitado,
estão devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos Estados do
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul;
Considerando que o profissional indicado pode possuir por meio de cursos de pós-graduação ou de
qualificação/aperfeiçoamento profissional, a comprovação que tenham cursado conteúdos
formativos para assumir a responsabilidade técnica de determinados serviços;
Considerando que na fl. 19 foi apresentada Certidão de Pessoa Física (validade até 31/03/2021),
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, em nome do
profissional Rodrigo Luy, onde é informado que este possui especialização em Geomática, pela
Universidade do Contestado.
Desta forma, entendemos que a empresa atende o quanto solicitado no item 9.10.2.2.1.
- “Solicitamos também a desclassificação da empresa OSOLEV
CONSTRUTORA LTDA por não atender ao item 9.10.2.2.1, não
apresentando comprovação de aptidão técnica para os serviços
objeto dessa licitação, cabe destacar que a empresa não
apresenta qualquer comprovação de capacidade técnica para
serviços de regularização fundiária em nome de nenhum
responsável técnico apresentado ou da própria licitante”
A empresa OSOLEV CONSTRUTORA LTDA apresentou:
- CAT nº BA20140000214 (fls. 23 a 32) atestação técnica para serviços de “manutenção predial e
instalações”, não atendendo para esta CAT o quanto solicitado no item 9.10.2.1.1.
9.10.2.1.1. Comprovação de aptidão técnica, para desempenho
de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação
(...).
- CAT nº 34861/2018 (fls. 33 a 36) atestação técnica para serviços de “Georreferenciamento de 100
imóveis rurais no município de Belmonte/BA e 48 imóveis rurais no município de Itagimirim/BA,
destinados a Regularização Fundiária do convênio nº 030/2015”. Porém, esta certidão não
apresenta serviços compatíveis com aqueles objeto da licitação, conforme solicitado no item
9.10.2.1.1.
Assim, concluímos que a empresa não atendeu o solicitado no item 9.10.2.1.1.
2. O representante da empresa OSOLEV CONSTRUTORA
LTDA pede o registro de que:
- “Informo que a empresa SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP está em desacordo no
item 9.10.2.3, pois o responsável técnico não atende a esse
item.”
Considerando que a empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP
apresenta o profissional RODRIGO LUY “Engenheiro Florestal” como responsável técnico pelos
serviços, conforme apresentado na fl. 41;
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Considerando que os atestados apresentados nas CAT’s (fls.22 a 40) com fulcro no objeto licitado,
estão devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos Estados do
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul;
Considerando que o profissional indicado pode possuir por meio de cursos de pós-graduação ou de
qualificação/aperfeiçoamento profissional, a comprovação que tenham cursado conteúdos
formativos para assumir a responsabilidade técnica de determinados serviços;
Considerando que na fl. 19 foi apresentada Certidão de Pessoa Física (validade até 31/03/2021),
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, em nome do
profissional Rodrigo Luy, onde é informado que este possui especialização em Geomática, pela
Universidade do Contestado.
Desta forma, entendemos que a empresa atende o quanto solicitado no item 9.10.2.2.1.
1.

SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP apresentou:

9.10.2. Quanto à Qualificação TÉCNICA:
9.10.2.1.1. Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando
sua regularidade perante o referido Conselho no Ato da Assinatura Contratual.

9.10.2.2.1. 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, devidamente
registrado 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;
9.10.2.3. Declaração informando quem será o responsável técnico pelos serviços,
o qual deverá ser da área de Engenharia de Agrimensura ou Cartografia ou
Topografia ou Engenharia Civil.
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, inclusive quando o responsável técnico compõe o Contrato Social da
empresa ou se também é o Representante Legal da Licitante.

2.

ATENDEU
nas fls. 17 a
18

ATENDEU
nas fls. 22 a
40

ATENDEU
na fl. 41

ATENDEU
na fl. 46

OSOLEV CONSTRUTORA LTDA apresentou:

9.10.2. Quanto à Qualificação TÉCNICA:
9.10.2.1.1. Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando
sua regularidade perante o referido Conselho no Ato da Assinatura Contratual.

9.10.2.2.1. 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, devidamente
registrado 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 empresa OSOLEV CONSTRUTORA LTDA apresentou:
- CAT nº BA20140000214 (fls. 23 a 32) atestação técnica para serviços de “manutenção predial e
instalações”, NÃO ATENDENDO para esta CAT o quanto solicitado no item 9.10.2.1.1.
9.10.2.1.1. Comprovação de aptidão técnica, para desempenho
de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação
(...).
- CAT nº 34861/2018 (fls. 33 a 36) atestação técnica para serviços de “Georreferenciamento de 100
imóveis rurais no município de Belmonte/BA e 48 imóveis rurais no município de Itagimirim/BA,
destinados a Regularização Fundiária do convênio nº 030/2015”. Porém, esta certidão não apresenta
serviços compatíveis com aqueles objeto da licitação, conforme solicitado no item 9.10.2.1.1.
9.10.2.3. Declaração informando quem será o responsável técnico pelos serviços,
o qual deverá ser da área de Engenharia de Agrimensura ou Cartografia ou
Topografia ou Engenharia Civil.

ATENDEU
na fl. 37

9.10.2.3.1. 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 Certidão de
Registro no CREA, comprovando sua regularidade perante o referido Conselho no
Ato da Assinatura Contratual;

ATENDEU
nas fls. 40 a
43

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, inclusive quando o responsável técnico compõe o Contrato Social da
empresa ou se também é o Representante Legal da Licitante.

3.
OESTE
apresentou:

–

ORGANIZAÇÃO

ESTRADAS,

TOPOGRAFIA

E

ATENDEU
na fl. 38 e
39

ENGENHARIA

9.10.2. Quanto à Qualificação TÉCNICA:
9.10.2.1.1. Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando
sua regularidade perante o referido Conselho no Ato da Assinatura Contratual.

9.10.2.2.1. 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, devidamente
registrado 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.
9.10.2.3. Declaração informando quem será o responsável técnico pelos serviços,
o qual deverá ser da área de Engenharia de Agrimensura ou Cartografia ou
Topografia ou Engenharia Civil.
9.10.2.3.3. Anexar declaração individual dos profissionais indicados no item
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ATENDEU
na fl. 59

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, inclusive quando o responsável técnico compõe o Contrato Social da
empresa ou se também é o Representante Legal da Licitante.

Considerando análise das documentações apresentadas pelas empresas informamos o que
se segue:
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 no que diz respeito à
ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, conclui-se
que SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP e OESTE – ORGANIZAÇÃO
ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA ATENDERAM às exigências contidas no
instrumento convocatório.
A empresa OSOLEV CONSTRUTORA LTDA não apresentou comprovação de aptidão técnica para
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, conforme solicitado no
item 9.10.2.2.1.”
Quanto à análise de qualificação econômico-financeira foi recebido o Parecer Contábil nº. 073/2020
firmado pela Sra. Michele Carvalho Rodrigues, Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade
onde está exposto, em síntese, que todas as empresas possuem boa saúde financeira atendendo
ao quanto requerido em edital neste quesito. Quanto à Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal foi
visto que as empresas SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP, OSOLEV
CONSTRUTORA LTDA, OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA
LTDA, VENISTOP SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA EIRELI EPP
atendem o quanto requerido em edital. Sendo assim, após todas as análises e conforme
transcrições acima foi visto que a empresa OSOLEV CONSTRUTORA LTDA não atende o quanto
requerido em edital já que não comprova capacidade técnica para executar o serviço já que as
CAT’s apresentadas não contemplam objeto licitado e nem sequer possuem serviço similar sendo
considerada inabilitada e as empresas SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA
EPP e OESTE – ORGANIZAÇÃO ESTRADAS, TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA atenderam
o quanto requerido sendo consideradas habilitadas já que quanto ao registro em ata sobre a
capacidade técnica da empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP,
como já explanado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a empresa atende o quanto
requerido neste quesito vez que o Sr. Rodrigo Luy, Engenheiro Florestal, Sócio da empresa e
profissional indicado como responsável técnico para a prestação do serviço, possui especialização
em Geomática na Universidade do Contestado em Santa Catarina concluída em 06/09/2011. E, por
apresentar o menor preço, a empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA
EPP é considerada vencedora com o valor de R$ 294.764,80 (Duzentos e noventa e quatro mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) para o lote único. Fica desde já concedido
o 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 agosto de 2020.’’

III –DO RECURSO
Recurso interposto pela Licitante, a OESTE ENGENHARIA,
recursosduvidaspmsj@gmail.com em 26 de agosto de 2020;

através

do

e-mail,

[...]
III – DOS FATOS A Prefeitura Municipal de Mata de São João instaurou o processo licitatório
Tomada de Preços nº 025/2020, destinado à Contratação de empresa para execução de serviços
de apoio à Regularização Fundiária, compreendendo (Levantamentos Topográficos Planialtimétrico,
elaboração de cadastros e memoriais descritivos e na implantação de marcos geodésicos) no
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município de Mata de São João/BA, conforme especificações constantes no Anexo II, cuja abertura
ocorreu em 22/06/2020 para abertura das Propostas de Preços.
Processou-se a fase de Análise e Julgamento das Propostas de Preços, passando para a próxima
fase, Abertura dos Documentos de Habilitação das 03 primeiras colocadas, que ocorreu em
30/07/2020. Nesta ocasião, a OESTE pediu para registrar em ATA a desclassificação da empresa
SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP por não atender aos itens 9.10.2.3
e 9.10.2.2.1, apresentando como responsável técnico um engenheiro florestal, profissional não
capacitado conforme regulamentações do CONFEA/CREA para os serviços objeto dessa licitação.
A sessão foi suspensa para análise e julgamento dos Documentos de Habilitação.
Em 21/08/2020 foi publicado o Resultado do Julgamento da Análise dos Documentos de Habilitação
do certame TP 025/2020 no Diário Oficial do Município de Mata de São João e para nossa surpresa,
a SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP foi declarada vencedora do
certame, em que pese as irregularidades que permeiam sua habilitação. Inconformada com o
julgamento proferido em frontal desacordo com a realidade fática que se apresenta nos autos e em
flagrante conflito com o instrumento convocatório, alternativa não restou a recorrente, se não a
apresentação do presente recurso, com vistas a garantir a prevalência da legalidade e a obediência
aos princípios que norteiam os processos licitatórios.
[...]
Ou seja, é critério da entidade licitante – LIMITADO AO QUE EXPRESSAMENTE DETERMINA A
LEI – estabelecer, em cada caso, as exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações, exigências, essas, que devem ser MÍNIMAS, pertinentes e compatíveis com o objeto da
licitação. No concernente a qualificação técnica, no instrumento convocatório, conforme subitem
9.10.2, foi previamente estabelecido para ser apresentado na fase de habilitação das empresas e
não no momento da contratação ou após especialização futura, os seguintes documentos para
habilitação para comprovação da capacidade técnica:
9.10.2. Quanto à qualificação TÉCNICA: 9.10.2.1. As licitantes deverão apresentar a seguinte
documentação complementar para fins de QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 9.10.2.1.1.
Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando sua regularidade perante o referido
Conselho no Ato da Assinatura Contratual. 9.10.2.2. As licitantes deverão apresentar a seguinte
documentação complementar para fins de QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:
9.10.2.2.1. 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 do seu responsável técnico indicado 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;
9.10.2.2.1.1 Em atendimento ao disposto no § 3°, art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93 será sempre
admitida à comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 9.10.2.3. Declaração informando
quem será o responsável técnico pelos serviços, o qual deverá ser da área de Engenharia de
Agrimensura ou Cartografia ou Topografia ou Engenharia Civil. 9.10.2.3.1. 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 vínculo com o(s) responsável(eis) técnico(s) e
apresentar a sua Certidão de Registro no CREA, comprovando sua regularidade perante o referido
Conselho no Ato da Assinatura Contratual; 9.10.2.3.1.1. A comprovação acima indicada poderá ser
através da Carteira de Trabalho/CTPS, Contrato Social ou comprovação da disponibilidade do
profissional mediante contrato de prestação de serviços; 9.10.2.3.1.1.1. Se houver necessidade de
substituição do (s) profissional (is) indicado (s) pelo licitante Vencedora do Certame durante a
vigência do Contrato, este (s) deverá (ão) apresentar documentação comprobatória de experiência
equivalente ou superior e declaração individual autorizando sua inclusão como responsável (eis)
técnico (s) e que irá (ão) participar na execução dos trabalhos objeto da licitação, submetendo-se a
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: TFS9666KDX6YW3DD0YZYCW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mata de São João

Sexta-feira
18 de Setembro de 2020
33 - Ano - Nº 3432

aprovação da Administração. 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,
inclusive quando o responsável técnico compõe o Contrato Social da empresa ou se também é o
Representante Legal da Licitante. A exigência de qualificação técnica dos profissionais da empresa
necessária à execução dos serviços se encontra disposta no texto do subitem 9.10.2.3 do edital,
contendo o requisito de possuir “responsável técnico pelos serviços, o qual deverá ser da área de
Engenharia de Agrimensura ou Cartografia ou Topografia ou Engenharia Civil” nos produtos objeto
da licitação bem como o tempo e a forma de sua comprovação.
É preciso considerar que o Termo de Referência traz consigo todas as definições e condições para
a prestação dos serviços e fornecimento do Objeto, as quais por comparação aos serviços e ou
fornecimentos executados pela Proponente irão embasar o trabalho de aferição da aptidão técnica
da mesma, inclusive, sendo de extrema importância, a PRÉVIA COMPROVAÇÃO de possuir
PROFISSIONAL HABILITADO PERANTE A LEGISLAÇÃO para desempenhar função pertinente ao
objeto da licitação. Nesse interim, compete destacar que não houve a devida comprovação de
qualificação técnica por parte da Recorrida, mormente a ausência da devida comprovação de
possuir em seu quadro técnico conforme determinado no subitem 9.10.2.3, profissional reconhecido
pela entidade regional competente, da área de Engenharia de Agrimensura ou Cartografia ou
Topografia ou Engenharia Civil, com experiência comprovada através de atestados de capacidade
técnica para assumir a responsabilidade técnicas dos serviços objeto da licitação, deixando assim,
de comprovar sua qualificação técnica e não atendendo aos termos do edital. A SOLO
TOPOGRAFIA, na tentativa de alterar os termos do edital, apresentou profissional com formação
em Engenharia Florestal. Compete destacar que o Engenheiro Florestal, além de não ser o
profissional determinado no subitem 9.10.2.3, não possui habilitação legal para executar atividades
compatíveis com o objeto desta licitação. Vejamos o que diz a Resolução nº 218 – CONFEA que
regulamenta as atividades dos profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia: RESOLUÇÃO
Nº 218, DE 29 JUN 1973 “Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. [...] Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL: I - o
desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a engenharia rural;
construções para fins florestais e suas instalações complementares, silvimetria e inventário florestal;
melhoramento florestal; recursos naturais renováveis; ecologia, climatologia, defesa sanitária
florestal; produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização; edafologia; processos de
utilização de solo e de floresta; ordenamento e manejo florestal; mecanização na floresta;
implementos florestais; economia e crédito rural para fins florestais; seus serviços afins e correlatos.
[...] Art. 25 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe
competem, pelas características de seu currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas, as
disciplinas que contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em
curso de pós-graduação, na mesma modalidade. Parágrafo único - Serão discriminadas no registro
profissional as atividades constantes desta Resolução”. (Grifo nosso).
Antes da abertura da licitação, não consta quaisquer registros de solicitação de esclarecimentos por
parte da SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP junto à Comissão de
Licitações, quanto à possibilidade de substituição dos profissionais elencados no subitem 9.10.2.3,
sendo assim, decidiu por ela mesmo, modificar os termos do edital, apresentando documentação
conforme lhe conveio e não conforme pré-estabelecido no edital. As exigências editalícias,
principalmente no que diz respeito à Qualificação Técnica, não têm o caráter ilegal de restringir à
participação no certame e sim, de garantir à contratação de empresas aptas, com experiência
anterior comprada na execução de serviços similares ao objeto da licitação, com corpo técnico
habilitado para assumir tal responsabilidade técnica, para fins de atendimento ao interesse público
que é a fiel execução dos serviços ora contratados. Acreditando a Recorrente, que a exigência
contida no subitem 9.10.2.3 não teve o caráter restritivo, resultando no impedimento de tantas
outras licitantes disputarem deste certame por não possuir o profissional qualificado exigido, que as
razões e fundamentos de especificar “responsável técnico pelos serviços, o qual deverá ser da área
de Engenharia de Agrimensura ou Cartografia ou Topografia ou Engenharia Civil, inclusive
destacando em negrito é de garantir que o profissional a assumir tal responsabilidade técnica seja
de fato habilitado para isso. A OESTE Engenharia participou deste processo licitatório com estrita
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observância às exigências editalícias, apresentando proposta de preços e documentação conforme
fora exigido no edital. Caso não dispusesse em seu quadro técnico dos profissionais exigidos para
este certame, restaria duas alternativas. Ou desistir de participar deste certame por não ter a
capacidade de atender aos termos pré-estabelecidos no instrumento convocatório ou solicitar uma
consulta a esta D. Comissão da possibilidade de substituição do profissional exigido por outro
igualmente habilitado para o desempenho dos serviços objeto deste certame e compatíveis com as
suas atribuições perante à legislação e com a experiência requerida comprovada. Em caso positivo,
todas as partes interessadas teriam acesso a esta informação, garantido o princípio da isonomia,
inclusive, de previamente impugnar o edital, em caso de discordância. No caso desse certame, a
SOLO TOPOGRAFIA não solicitou esclarecimentos sobre a possibilidade de substituição do referido
profissional, decidindo assim, por alterar os termos do edital, indicando um profissional divergente
do que fora estabelecido no instrumento convocatório, Engenheiro Florestal e qual não possui
dentre as suas competência legal para o desempenho dos serviços objeto deste certame. Sobre No
item 9.2.3. do edital, é bem claro: 9.2.3. As propostas deverão ser elaboradas com atendimento
rigoroso das instruções contidas neste Edital e em seus anexos;
Neste cenário, na aceitação de um profissional que nem sequer constava na relação da equipe
técnica constante no edital e que não é legalmente reconhecido para assumir tal responsabilidade
técnica, não vislumbramos o “atendimento rigoroso das instruções contidas neste Edital e em seus
anexos”. É fato que, ao apresentar proposta de preço e participar da licitação, o licitante aceita
todas as condições previstas no instrumento convocatório. O prazo para impugnar as condições
estabelecidas no edital se encerra 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da
licitação, conforme item 16.1: “16.1. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas à
Pregoeira e protocolizadas nos dias úteis, no horário de funcionamento normal da repartição,
através do email recursosduvidaspmsj@gmail.com observado o prazo previsto nos parágrafos 1º e
2º do artigo 41 da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações posteriores”. “Art. 41. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada. § 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do
art. 113. § 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite,
tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.” A observância ao princípio
constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante
o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos licitantes, não havendo como incluir na avaliação
a oferta eivada de nulidade. A modificação pela empresa participante de qualquer regra previamente
estabelecida no edital, reflete que essa não concorda com as regras do edital. Desta feita, não há
que se falar em qualquer possibilidade de ser a referida empresa declarada vencedora, tendo em
vista que deixou de cumprir requisitos eliminatórios explícitos no instrumento convocatório.
Registra-se que a capacidade técnica nos procedimentos licitatórios tem lugar justamente para que
a Administração Pública, no caso, a Prefeitura Municipal de Mata de São João, possa identificar se
o licitante atende à qualificação necessária para honrar o contrato administrativo. As exigências de
qualificação técnica servem para afastar as contratações frustradas, que possam implicar em
prejuízos para a Administração, motivo pelo qual os Tribunais Pátrios têm perfectibilizado o
entendimento de que a habilitação técnica deve ser condicionada ao atendimento aos requisitos do
edital e ao que disciplina a Lei de Licitações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E
CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PROVA
DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA. ATESTADOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE. A habilitação de eventual empresa licitante fica
condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no edital, em atendimento a um dos
princípios básicos do procedimento licitatório – o da vinculação ao edital. Hipótese em que a epresa
agravada descumpriu o item do edital referente à prova da capacitação técnica, não sendo os
atestados hábeis para tanto. Importante destacar que a previsão em questão constitui apenas uma
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das formas das empresas demonstrarem sua capacidade técnica, encontrando-se, inclusive,
pautadano princípio da razoabilidade, já que estritamente ligada ao objeto do certame. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 70065009516, Primeira Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luis Medeiros Fabrício, Julgado em 26/08/2015).
(Grifamos). Restando comprovado a ausência de atendimento as regras e condições estabelecidas
no instrumento convocatório, medida que se espera é a inabilitação da requerida, por
descumprimento das exigências de qualificação técnica, bem como, pelo não atendimento ao
Instrumento Convocatório. IV.2 – Da Violação aos Princípios da Vinculação ao Instrumento
Convocatório, Isonomia e Legalidade O Instrumento Convocatório é a lei interna da licitação,
fazendo que, tanto a Administração, quanto todos os licitantes, fiquem adstritos ao que for nele
estipulado, pois inadmissível, ilegal e incompreensível a aceitação de documentos em desacordo
com o exigido no edital. Não faz sentido que a Administração fixe um determinado procedimento e
forma no instrumento convocatório, e que na hora da análise, que da documentação, quer das
propostas ou mesmo da forma pré-estabelecida para a entrega das mesmas, venha a admitir que se
contrarie o que estava previamente estipulado.
IV –DAS CONTRARRAZÕES
Contrarrazão apresentada pela Licitante, a SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO
LTDA-EPP, através do e-mail, compel.pmsj@gmail.com em 01 de setembro de 2020;
CONTRA RECURSO INTERPOSTO PELAS EMPRESAS: OESTE ORGANIZACÃO, ESTRADAS,
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA e OSOLEV CONSTRUTORA LTDA. SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 20.522.473/0001-66, situada à
Rua Francisco Pauli, nº 451, apto 03, bairro Oxford, cidade de São Bento do Sul/SC, CEP 89.285675, neste ato representada por seu representante legal RODRIGO LUY, brasileiro, casado,
engenheiro florestal, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.358.866 e inscrito no CPF sob o nº
047.338.239-32, vem através desta apresentar CONTRARRAZÕES ao recurso, conforme razões a
seguir:
I. DOS FATOS: 01. A Prefeitura Municipal de Mata de São João/BA deu abertura ao processo
licitatório: TOMADA DE PREÇOS 025/2020, cujo objeto é: Contratação de empresa para execução
de serviços de apoio à Regularização Fundiária, compreendendo (Levantamentos Topográficos
Planialtimétrico, elaboração de cadastros e memoriais descritivos e na implantação de marcos
geodésicos) no município de Mata de São João/BA, conforme especificações
02. Porém, após a abertura dos envelopes de habilitação das empresas, a empresa Oeste –
Organização Estradas, Topografia e Engenharia Ltda apresentou recurso.
II. DAS RAZÕES DO CONCORRENTE: 03. Conforme declinado nas razões recursais apresentada
pela empresa Oeste – Organização Estradas, Topografia e Engenharia Ltda, esta requereu a
desclassificação da empresa Recorrida sob alegação de não cumprimento ao disposto no item
9.10.2.3 e 9.10.2.2.1 do edital, pois teria indicado como responsável técnico engenheiro florestal, o
que, segundo argumentou a Recorrente não se trata de profissional capacitado para a função
descrita no edital.
III. DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES: 04. Conforme declinado nas razões recursais
Oeste entende que o Recorrido não possui capacidade de habilitação ao certame porque indicou
como responsável técnico um engenheiro florestal, descumprindo, portanto, o que determina os
itens abaixo transcritos: 9.10.2.2. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação
complementar para fins de QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: 9.10.2.2.1. 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 do
seu responsável técnico indicado 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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05. Todavia, verifica-se que o único órgão que possui competência para determinar a capacidade
técnica de um profissional é aquele vinculado a categoria, que neste caso se trata do CREA.
06. Sendo assim, de acordo com manual de fiscalização da Câmara Especializada de Engenharia
Florestal – CEEF – o Engenheiro Florestal possui, dentre outras atribuições a capacidade técnica
para as geociências aplicadas, dentro das quais encontra-se a topografia, georreferenciamento,
geoprocessamento, etc, conforme tabela explicativa abaixo:
[...]
07. Desta forma, considerando que o CREA atesta a capacidade do profissional engenheiro florestal
para tal atribuição, as razões recursais devem ser afastadas, ainda mais porque o engenheiro
florestal listado como responsável técnico deste certame já realizou outros trabalhos nesta mesma
cidade (ano de 2017) COM O MESMO OBJETO
DA LICITACAO ORA CITADA, E AINDA COM OS MESMOS ATESTADOS DE CAPACIDADE
TECNICA, sendo vencedor de outros certames:
[...]
08. A empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO quer deixar claro que no item
9.10.2.2.1 do edital em questão tão somente é pedido que se apresente atestado de capacidade
técnica compatível com o objeto da licitação, EM NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, NÃO
FAZENDO REFERENCIA A QUAL PROFISSIONAL. Pois bem conforme dito anteriormente o
profissional RODRIGO LUY, tem sim atribuições para executar os serviços objeto da licitação, pois
tem atestados de capacidade técnica APROVADOS PELO CREA (órgão regulamentador).
Queremos deixar claro que em nosso quadro técnico temos sim ENGENHEIRO CIVIL que assina
pela empresa, POREM APRESENTAMOS ATESTADOS de nosso outro engenheiro, já que não foi
explícito na clausula editalíssima qual profissional deveria apresentar o atestado. 9.10.2.2.1.
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 do seu responsável técnico indicado 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; 09. Sendo
assim, apresentados os devidos esclarecimentos e comprovada a capacidade técnica do
engenheiro florestal para executar o objeto do certame, requer-se pelo afastamento das razões do
Recorrente, devendo tal recurso ser julgado improcedente, com a devida habilitação do Recorrido
no certame, por ser medida de direito e salutar justiça.
V- DA FUNDAMENTAÇÃO AO RECURSO
Trata-se de análise de Recurso Administrativo interposto pela empresa devidamente qualificada acima no
âmbito do procedimento licitatório, realizado na modalidade Tomada de Preços tombada sob o número nº
25/2020 contra a decisão da Presidente da Comissão de Licitações de habilitar e declarar vencedora a licitante
SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA. EPP.
Inicialmente cabe aqui esclarecer que todo o procedimento licitatório foi conduzido com lisura e em obediência
aos preceitos legais, observando de forma precípua os Princípios Constitucionais da Legalidade, da
Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade e da Probidade Administrativa, vez que o
respeito às vertentes constitucionais elencadas nos Princípios relacionados, condiciona esta Administração a
ater-se às determinações constantes na letra da lei.
Para tanto, alegou a RECORRENTE, em síntese, que licitante SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA. EPP deixou de cumprir a exigência editalícia prevista no item 9.10.2.3 do
Edital.
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Devidamente notificada, a empresa recorrida apresentou contrarrazões, oportunidade na qual sustentou a
manutenção da decisão exarada pela Presidente da Comissão de Licitações, pugnando pela improcedência do
recurso.
Com a apresentação tempestiva do referido Recurso apresentado pela empresa em epígrafe, foi solicitado em
despacho de instrução processual, encartado nos autos do Processo Administrativo, Parecer Técnico, o qual a
Comissão de Análise Técnica e Julgamento 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° – 687/2020

Mata de São João-BA, 10 de setembro de 2020.

DE: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PARA: Comissão Permanente de Licitação - COMPEL

ASSUNTO: Julgamento de Recurso Administrativo - Ref. Tomada
de Preços 25/2020
O presente documento trata de recurso interposto pela
empresa OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E
ENGENHARIA LTDA, referente à Tomada de Preços nº 25/2020,
com vistas a analisar as informações apresentadas e decidir
motivadamente a respeito conforme segue:
A empresa requer a inabilitação da empresa SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA ME, pelas
razões apresentadas em seu Recurso Administrativo;
Considerando que a empresa SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP apresenta o profissional
RODRIGO LUY “Engenheiro Florestal” como responsável técnico
pelos serviços;
Considerando que os atestados apresentados nas CAT’s
com fulcro no objeto licitado, estão devidamente registrados no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dos Estados do Rio
Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul;
Considerando que o profissional indicado pode possuir
por
meio
de
cursos
de
pós-graduação
ou
de
qualificação/aperfeiçoamento profissional, a comprovação que
tenham cursado conteúdos formativos para assumir a
responsabilidade técnica de determinados serviços;
Considerando que foi apresentada Certidão de Pessoa
Física (validade até 31/03/2021), registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, em nome do profissional
Rodrigo Luy, onde é informado que este possui especialização em
Geomática, pela Universidade do Contestado.
que
diante
dos
fatos
Assim,
INFORMAMOS
apresentados e principalmente da análise realizada do quanto consta
nos autos, opinamos pela decisão de não aprovar o recurso
formulado, vez que suas alegações não demonstraram argumentos
capazes de dissuadir esta comissão da decisão que motivou a
classificação
da
SOLO
TOPOGRAFIA
E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP.
Diante do quanto exposto, a Comissão de Análise
Técnica e Julgamento, no uso de suas atribuições, DECIDE:
MANTER a decisão que CLASSIFICOU a empresa SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA EPP.
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Vivian Carla Santos Alves
Presidente da Comissão de Análise Técnica e Julgamento

Diego Otero Rangel
Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento

Egivaldo dos Santos de Santana Júnior
Membro da Comissão de Análise Técnica e Julgamento’’

Considerando o posicionamento da Comissão de Análise Técnica e Julgamento acima transcrito, o Setor de
Licitações com o fim de dirimir quaisquer dúvidas realizou consulta junto ao CREA/BA, questionando sobre ás
atribuições do Engenheiro Florestal, inclusive se estão em compatibilidade com o objeto da presente licitação,
onde foi informado em síntese que um Engenheiro Florestal é profissional apto para responsabilizar-se
tecnicamente por serviços topográficos, ou seja, Levantamentos Planialtimétricos, cadastros e memoriais
descritivos. Logo, o profissional Rodrigo Luy está apto a desempenhar como Responsável técnico as atividades
objeto da presente licitação.

VI - DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRARRAZÃO
Trata-se de análise das Contrarrazões interposta pela empresa SOLO TOPOGRAFIA E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP
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.

VII - DO PARECER
Tendo em vista que se consideradas procedentes em sua totalidade 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 os Princípios da Moralidade e da Probidade Administrativa que norteiam 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
OESTE ENGENHARIA eis que preenche os requisitos de admissibilidade e julgamento de
IMPROCEDÊNCIA e PROCEDÊNCIA DA CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP.
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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, 10 de setembro de 2020

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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TOMADA DE PREÇOS N°. 25/2020
DECISÃO DEFINITIVA:
RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO: Empresa OESTE ENGENHARIA.
CONTRARRAZÃO Empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA-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 OESTE
ENGENHARIA;
CONSIDERANDO as alegações apresentadas na CONTRARRAZÃO apresentada pela Licitante, a
SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP;

CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão de Licitações do Município no Parecer
N°. 003, datado de 10 de setembro de 2020, e a decisão em opinar pela IMPROCEDÊNCIA do
RECURSO interposto pela empresa OESTE ENGENHARIA e PROCEDÊNCIA DA
CONTRARRAZÃO
apresentada
pela
empresa
SOLO
TOPOGRAFIA
E
GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP. na TOMADA DE PREÇOS N°. 25/2020, cujo objeto é
Contratação de empresa para execução de serviços de apoio á Regularização Fundiária,
compreendendo (Levantamentos Topográficos Planialtimétrico, elaboração de cadastros e
memoriais descritivos e na implantação de marcos geodésicos) no município de Mata de São
João/BA.
RESOLVE
Julgar IMPROCEDENTE o Recurso supramencionado, interposto pela Empresa OESTE
ENGENHARIA e PROCEDENTE CONTRARRAZÃO apresentada pela empresa SOLO
TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA-EPP em referência ao Certame da Licitação
na Modalidade TOMADA DE PREÇOS tombada sob o Nº. 25/2020, Processo Administrativo Nº.
4.943/2020

Mata de São João, 17 de setembro de 2020

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mata de São João
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Ref.: Tomada de Preços nº. 25/2020 - ObjetoContratação de empresa para execução de
serviços de apoio á Regularização Fundiária, compreendendo (Levantamentos Topográficos
Planialtimétrico, elaboração de cadastros e memoriais descritivos e na implantação de marcos

geodésicos) no município de Mata de São João/BA.
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