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permanente de licitação, em dias de expediente normal, com endereço
na Trav. José Jorge Matias, s/n, Campo Velho, Quixadá-Ce.
MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA.
Presidente da CPL.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:6B 1224B
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
TURISMO
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - Aviso de abertura dos
envelopes de proposta - Tornada de Preços n° 00.006/2021-TP. A
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Quixadá, no uso de suas funções, torna público, para conhecimento
dos interessados, que fora concluído o julgamento da fase de
habilitação do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços
n° 00.006/2021-TP, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de consultoria e assessoria
em projetos de engenharia e arquitetura, planejamento e
elaboração dos projetos do programa avançar cidades/mobilidade
urbana/MDR e acompanhamento de projetos governamentais em
Brasília/DF de interesse do município de Quixadá/CE. A abertura
dos envelopes contendo as propostas de preços fica marcada para o
lados
dia 26 de julho de 2021 às 09:00 horas. Para obter inforaçóes
detalhadas no setor da comissão permanente de licitação, em lias de
expediente normal, com endereço na Trav. José Jorge Matias, sln,
Campo Velho, Quixadá-Ce.

FIs....3.3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E F'l ' NÇA$
tIC
AVISO DE LICITAÇÃO
COÃ
Ár
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - A
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá. torna
público que às 09:00 horas do dia 05 de acosto de 2021, na sala da
CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias. sin - Campo Velho Quixadá/CE, receberá propostas para a contratação de empresa para a
prestação serviços de assessoria para a elaboração de contas de
governo, elaboração, revisão e avaliação dos instrumentos de
planejamento da prefeitura municipal de Quixadá, compreendendo:
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual,
elaboração do plano plurianual - PPA - exercícios 2022 a 2025 e
elaboração do orçamento geral, para atender as necessidades das
unidades administrativas do município de Quixadá/CE. Modalidade:
Tomada de Preços 06.001/2021-TP, Tipo: Menor Global. O Edital e
seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de
Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no
horário de 08:00h às 12:00h, ou no portal da transparência:
www.tce.ce.gov.br.
MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA.
Presidente da CPL.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código ldentiljcador:3 B659CC')
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 1507.01/2021

MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA.
Presidente da CPL.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identifica dor:E2BE4075
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce. Aviso do resultado do
julgamento das propostas - Tomada de Precos no 08.00112021-TP. A
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Quixadá, no uso de suas funções, torna público, para o conhecimento
dos interessados, o resultado das Propostas de Preços do Processo
Licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 08.001/2021-TP, cujo
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de
assessoria, consultoria e acompanhamento no desenvolvimento
as ações socioassistenciais no âmbito das proteções sociais
promovendo o fortalecimento das ações profissionais das equipes
de trabalho na apropriação dos instrumentos, conhecimento e
mecanismos necessários ao desenvolvimento de emancipação
social, para atender as necessidades da Secretaria de
Desenvolvimento Social. A Presidente solicitou dos membros que
procedesse a chamada dos licitantes presentes, ocasião em que foi
percebido o não comparecimento de nenhuma empresa. Em seguida
foi aberta a proposta da empresa habilitada: EXP CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA, inscrito no CNPJ n° 04.769.452/0001-93.
Após a verificação da proposta, a Presidente se manifestou sobre a sua
aceitabilidade, a qual foi rubricada pela Presidente e membros. Em
seguida, a Presidente declarou a empresa EXP CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA, vencedora do certame com o VALOR
GLOBAL DE R$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos
reais).
Quixadá-CE, dia 19 de julho de 2021, às 09h30rnin.

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Quixeré, em
cumprimento à ratificação procedida pelos Secretários de Educação.
Saúde e Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Infraestrutura
faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a
seguir:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICíPIO DE QUIXERÉ-CE..
FAVORECIDOS: F. ADIZIO XAVIER - EPP: CJ DE SOUZA
CONSTRUÇÕES 75507293368: J DE SOUSA MORAES e LM
OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.
VALORES GLOBAIS: F. ADIZIO XAVIER - EPP a importância
de R 155.252,30 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e
cinquenta e dois reais e trinta centavos): CJ DE SOUZA
CONSTRUÇÕES 75507293368 a importância de RS 799,18
(setecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos): j DE
SOUSA MORAES a importância de R$ 512,75 (quinhentos e doze
reais e setenta e cinco centavos) e LM OLIVEIRA
CONSTRUÇÕES LTDA a importância de R$ 73.276,00 (setenta e
três mil, duzentos e setenta e seis reais).
FUNDAMENTO LEGAL: inciso V, do artigo 24, e parágrafo único
do art. 26, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pelo Presidente da
Comissão de Licitação e ratificada pelos Secretários de Educação,
Saúde e Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e lnfraestrutura.
Quixeré - Ce, 15 de julho de 2021.

iosÉ EUCIMAR

DE LIMA
Presidente da Comissão de Licitação

MIRLLA MARIA SALDA NHA LIMA.
Presidente da CPL.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código ldentificador:9AQ95063

Publicado por:
Jose Euciniar de Lima
Código ldentificador:9567795C
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 001.09.07/2021

www.diariomunicipal.com.br/aprece
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°07.009/2021.
da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos licitantes
interessados, que dia 20 de julho de 2021, estará recebendoas Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrôni
07.009/2021, tipo Menor Preço por Lote, tendo como objeto 4 Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos descartáveis para prevenção
de agravos individuais - Equipamentos de proteção individual'- EPI's e outros insumos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município
de Eusébio/CE, no Endereço Eletrônico www.licitacoes.c.com.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 03 de agosto de 2021, às 09h. (Horário de
Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 03 de agosto de 2021 (Horário de Brasília). O edital poderá ser obtido no
endereço eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do TC-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira,
durante o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR1RÉ - AVISO DE CHAMADA PÚBLICA - CHAMADA PÚBLICA N° 001/2021/
STDS - CHP - O Município de Cariré-CE através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, vem realizar Chamada Pública N° 001/2021/STDS
- CHP, para Recebimento dos Projetos de Venda e Documentos de Habilitação da Agricultura Familiar, visando a Aquisição de gêneros alimentícios de
compras institucionais adquiridos pela agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, junto a Secretaria de Trabalho
e Desenvolvimento Social do Município de Cariré-CE. Os interessados deverão Apresentar Documentação para Habilitação e Projetos de Vendas até o
dia 10 de Agosto de 2021, até às 16h, a contar da data desta publicação na Sede da Prefeitura Municipal, Sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça
Elísio Aguiar, S/N°, Centro, Cariré-CE. O Edital estará disponível nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público de 08h às 12h
e pelos Sites: http:/fmunicipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e http://www.carire.ce.gov.br/. Informações pelo Fone: (88)3346-1168. Cariré-CE, 19 de Julho de
2021. Arnóbio de Azevedo Pereira - Presidente da CPL.
*** *** ***
Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Tianguá. A Prefeitura--Municipal de Tianguá-CE, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados
o Aviso de Republicação do Pregão Eletrônico N° PE14/2021-D 1, ID 883045, que tem como objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais
contratações dos serviços de locações de equipamentos diversos, segurança e sonorização, para atender os eventos promovidos pelas diversas Secretarias
do Município de Tianguá/CE, em virtude de alterações dos quantitativos nos itens do termo de referência bem como alteração da qualificação técnica do
edital. O novo Edital poderá ser obtido no site do Banco do Brasil através dos endereços eletrônicos http://www.licitacoes-e.corn.br, https://licitacoes.
tce.ce.gov.br/, https://www.tiangua.ce.gov.br/index.php. O recebimento das propostas através do site do Banco do Brasil dar-se-á até às 08h30rnin do dia
03/08/2021. Abertura das Propostas: 03/08/2021 às 08h30min.Inícioda Disputa de Lances às 08h45min dia 03/08/2021 (horário de Brasília). Solicitações de
esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao cnderçço eletrônico de e-mail: licitacaocpltgmail.com. Deid Junior do Nascimento - Pregoeiro
Oficial. Prefeitura Municipal de Tianguá. 19 de Julho de 2021..
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Extrato de Contrato. O Município de Cedro - CE, através da Secretaria de Saúde torna público o
Extrato do Contrato N° 1507.01/2021-02 decorrente do Pregão E trônico N° 2105.01/2021-03, cujo objeto é a contratação da prestação dos serviços de
xerox, impressões, encadernações para atender as necessidades dd lecretana de Saúde do Município de Cedro/CE. Contratante: Antônia Norma Teclane
Marques Lima - Secretária de Saúde. Contratada: Maria das Gi as Vieira Ferreira., com endereço na Rua Isidoro Domingos Vieira, N° 217. bairro
Fátima, em Cedro, Estado do Ceará, CEP: 63.400-000, inscrita..nd NPJ sob o n° 13.966.489/0001-00, representada por sua proprietária a Sra. Maria das
Graças Vieira Ferreira, CPF n° 361.106.983-34. Valor Contratual: 116.905,00 (dezesseis mil novecentos e cinco reais). Vigência: Até 31 de dezembro de
2021. Das Dotações Orçamentárias: As despesas decorrentes da c tratação correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo e elemento de despesas
33.90.30.00. Dotações Orçamentarias: Gerenciamento e Manuten o da Secretaria de Saúde - 0401.10.122.0002.2.035; Gerenciamento e Manutenção da
Atenção Básica - 0401.10.301.0002.2.039. Cedro - CE, 19 de jU1 de 2021. Túlio Lima Sales - Pregoeiro Oficial do Município - Presidente da CPL.
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*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ— PREFEITURA MUNICIPAL DE CÀRIRÉ —AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇO N° 003/2021/SMS-PPR —A Comissão de Licitação deste município toma público que no dia 02 de Agosto de 2021, às 09h, estará abrindo Licitação
na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço N° 003/2021/SMS-PPRP, cujo Objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição
de medicamentos ABC Farma, para distribuição gratuita para usuários dos serviços SUS comprovadamente hipossuficiente financeiramente,
cadastrados ou a serem cadastrados nos serviços de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cariré-CE. O Edital estará disponível nos dias úteis
após esta publicação, no horário de atendimento ao público de 08h às 12h e pelos Sites: http://municipio.tce.ce.gov.bxJ1icitacoes/ e http://www.carire.ce.gov.
brl. Informações pelo Fone: (88) 3646 1133, ou no endereço à Praça Elísio Aguiar, SIN°, Centro. Cariré-CE, 19 de Julho de 2021. Arnóbio de Azevedo
Pereira - Pregoeiro.
*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Frecheirinha - Resultado de Julgamento da Habilitação. A Comissão Permanente de Licitação torna público
o resultado de julgamento da habilitação da Tomada de Preços N° 2021.04.16.01, cujo objeto é a contratação de serviços de consultoria e assessoria jurídica,
Junto a Câmara Municipal de Frecheirinha/CE, com o seguinte resultado: habilitados: Rodrigues e Sousa Advogados Associados, Lourenço Assessoria e
Consultoria Jurídica LTDA, Martins Gildo Ponte Advocacia. Inabilitados: Osmaniel Vasconcelos Leite Sociedade individual de Advocacia. Ricardo Costa
Sociedade Individual de Advocacia e tJbiratan Pontes Sociedade individual de Advocacia. A Ata de julgamento se encontra a disposição dos interessados
na Sede da Comissão de Licitação e disponível no sítio: http://mumcipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. A sessão pública de abertura dos envelopes das
propostas comerciais ocorrerá às 09:00 horas do dia 28 dejulho de 2021, na sede da Câmara, caso não haja interposição de recurso administrativo nesta fase
de habilitação. Fica aberto o prazo recursal, conforme previsto no Art. 109, alínea "a", da Lei n° 8.666/93. Rafaeile Junior Azevedo - Presidente da CPL.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXA)Á - Aviso de abertura dos envelopes de proposta—Tomada de Precos n°00.006/2021. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, no uso de suas funções, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fora concluído o julgamento da fase de habilitação do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 00.006/202 1 -TP, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada na prestação de serviço d consultoria e assessoria em projetos de engenharia e arquitetura, planejamento
e elaboração dos projetos do programa avançar cidades/mobilidade urbana/MDR e acompanhamento de projetos governamentais em Brasília/DF
de interesse do município de Quixadá/CE. A abertura dos envelopes contendo as propostas de preços fica marcada para o dia 26 de julho de 2021 às 09:00
horas. Para obter informações detalhadas no setor da comissão permanente de licitação, em dias de expediente normal, com endereço na Trav. José Jorge
Matias, smn, Campo Velho, Quixadá-Ce. Mirlla Maria Saldanha Liiia. Presidente da CPL.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXAbÁ - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, torna
público que às 09:00 horas do dia 05 de agosto de 2021, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá/CE, receberá
propostas para a contratação de empresa para a prestação serviços ile assessoria para a elaboração de contas de governo, elaboração, revisão e avaliação
dos instrumentos de planejamento da prefeitura municipal de Quixadá, compreendendo: plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual,
elaboração do plano plurianual - PPA - exercícios 2022 a 2025 e elaboração do orçamento geral, para atender as necessidades das unidades administrativas
do município de Quixadá/CE. Modalidade: Tomada de Preços 06.001/202 l-TP, Tipo: Menor Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à
Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da.publicaçào deste Aviso, no horário de 08:00h às 12:00h, ou no portal da transparência:
www.tce.ce.gov.bt. Quixadá - CE, 19 de julho de 2021. MirIla MarIa Saldanha Lima - Presidente da CPL.
*** *0* *0*

Estado do Ceará - Autarquia de Desenvolvimento do Turisiqo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara - ADEJERI da Prefeitura
Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Aviso de Licitação. A Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara
- ADEJERI, por intermédio de sua Pregoeira, torna público que tealizará licitação na modalidade Pregão Presencial N° 202 l.07.l6.01/PP, tipo Menor
Preço Global por item, para a aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade
e Qualidade de Vida de Jericoacoara - ADEJERI, com data de abertura em 30 /07/2021, às 10:30h. O Edital está à disposição dos interessados na sala da
C.P.L, situada à Rua lsabele, s/n, Vila de Jericoacoara, Jijoca de .Pericoacoara/Ceara- Brasil. Jijoca de Jericoacoara (CE), 19 de Julho de 2021. Rita Erica
Rodrigues - Pregoeira.

MEMBRÓ DA CPL
it&a0

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QLJIXADÁ ESTADO DÓ CEARÁ

DE BRITO ENGENHARIA ME, inscrita no CNPJ sob o n° 31.625.590/000-71, com
sede na TV SOUZINHA, n° 99, Bairro Beira Rio, Baturité-CE, representada nèste ato por
seu representante legal o Sr. Diego de Brito Oliveira, brasileiro, divorciado, empresário e
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n° 2008009271127 SSP/CE e CPF
n° 022.359.903-47, vêm, respeitosamente, com fundamento no Art. 165 da Lei n°
14.133/2 1 5 interpor:
RECURSO ADMINISTRATIVO - LICY&ÇÃON0 200.006/2021 -TP (TOMADA
DE PREÇOS).

Em face da ata de divulgação do julgamento da habilitação da tomada de preços n°
200.0006/202 1/TP, que inabilitou a empresapelos fatos e fundamentos expostos a seguir

TEMPESTIVIDADE

Ab initio, cabe mencionar que o Art. 109 da Lei n° 8.666/93, que rege as
licitações e contratos, prevê o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso
ao licitante que declarar tal intenção, de forma fundamentada, imediatamente após a
decisão que declara o vencedor do certame,. nos seguintes termos:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei
cabem:
.
TV SOUZINHA, 99; BEIRA-RIO BATURITÉ-CE; CEP 62760-000
CNPJ: 31.625.590/0001-71; EMAIL: diego@debritoengenhariá.com.br; tel: (85) 997130755

06/O'rI 202

I3

DE

i:

L- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Úteis a contar da intimação do ato ou

0

da lavratura da ata, nos casos de:
j habilitação ou inabilitação do licitante;
julgamento das propostas;
çJ anulação ou revogação da licitação;
indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração
ou cancelamento;
rescisão do contrato, a que se refere o inciso 1 do art. 78 desta lei;
rescisão do contrato, a que se refere o inciso 1 do art. 79 •desta Lei;
(Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
fl aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;
a- representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba.
recurso hierárquicõ;
III- pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou
Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4o do
art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
A intimação dos atos ,referidos no inciso 1, alíneas "a", "b", "c"e "e",
deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso
III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos
previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato
em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta
aos interessados e lavrada em ata.
2o O recurso previsto nas alíneas "a" e b" do inciso 1 deste artigo terá
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e
presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia
suspensiva aos demais recursos.
3o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que
*
poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, 00, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
So Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração
se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada
ao interessado.
6o Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de "carta convite"
os prazos estabelecidós nos incisos 1 e II e no-parágrafo 3o deste artigo serão
de dois dias úteis. (Incluído pela Lei n°8.883, de 1994)
'4

Nesse sentido, considerando que o ato administrativo que julgou inabilitada a
empresa foi apresentada pela comissão na data de 23/06/2021, porém fora publicado no
sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará apenas no dia em 30/06/2021,
deste modo o prazo para apresentação das razões recursais encerrar-se-á no dia
06/07/2021 (terça-feira), sendo, portanto, manifestamente tempestivo o presente Recurso.
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II.

DOS FATOS

Acudindo ao chamamento dessa Áristituição para o certame licitacional
susografado, a recorrente e outras licitantes, d1e vieram participar. Restando apenas 1
(UMA) empresa considerada habilitada, FATO QUE GERA ESTRANHEZA.
Sucede que, após a análise da documentação apresentada pelos licitantes, a
Comissão de Licitação culmino por julgar inabilitada a empresa DE BRITO
ENGENHARIA-ME,. pessoa jurídica de direito privado, AO ARREPIO DAS
NORMAS EDITALÍCIAS E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA PASSIFICADA.
A DE BRITO ENGENHARIA inscrita no CNPJ 31.625.590/0001-71, foi
inabilitada por, supostamente, apresentar o subitem 4.2.4.1 em desconformidade com o
edital, vejamos:
4.2.4.1- Pelo menós 01 (um) atestado de capacdade técnica emitido por pessoa jurklíca de direito
público ou privado, que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou esteja' prestando serviços de
natureza e espécie condizentes com o objeto desta'idtaço, especificados no anexo deste edítal;

A justificativa da licitante foi a quê, s& sege:
é1aboraçode projetos, sendo que o termo de referência lísta muitos outros serviços; DiEGO DE
BRITO OUVEIRA, inscrita no CNPJ n9 31.625.59010001-74, por no atender ao item 4 2 4 1 do
edital, quando no apresentou atestado condizente com o objeto da licitação, tendo
apresentado um laudo. registrado no CREA, com algumas atividades exigidas nesse edital, porém
não, totalmente compatível, além disso, essas atividades arroladas no laudo, não correspõndem
com as atividades listadas no termo de reférência (em anexo) da licitação do Município de
Paramoti - CE, a qual faz referência, conforme consulta- no portal do TCE - CE; ESPAÇO PLANO

No entanto, a empresa anexou a declaração expedida pelo CREA-CE, conforme
os ditames do edital e fundamentos explícitos a seguir:
III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A) DA' ILEGALIDADE POR FALTA DE MOTIVAÇÃO
A inabilitação da Comissão de Licitação do Município de Q.uixadá fora
manifestamente ILEGAL POR FALTA DE MOTIVAÇÃO, urna vez que limitou-se a
TV SOUZINHA, 99; BEIRA-RIO BATURITÉ-CE; CEP 62760-000
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dizer: "tendo apresentado um laudo registrado no Crea, com algumas atividades
exigidas nesse edital,, porém não totalmente compatível.". Não fundamentando quais
aspectos não foram compatíveis (preenchidos pela empresa) com edital, a inabilitação
foi mal fundamentada e imprecisa.

A falta de motivação ou fundamentação dos atos administrativos constitui
expresso motivo de sua ilegalidade, isto porque, trata-se de expressa obrigação legal
prevista no art. 50 da lei 9.784/99, que' assim dispõe: "Os atos administrativos deverão
ser motivados, com 'indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 1 neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;". Vejamos o que diz a jurisprudência
vigente:

ADMINISTRATIVO ATO ADMINISTRATIVO.

AUSÊNCIA` — DE

MOTIVAÇÃO. NULIDADE. 1. A hermenêutica moderna superou o antigo
dogma da intangibilidade do mérito, do ato administrativo.

2.

Os atos administrativos devem' ser motivados, sob pena de nulidade. 3. Há
que se ter presente quê o interesse público não tem necessariamentê que colidir
com o individual, senao preferível sempre evitar tal situação, porquanto,
integrantes que são da sociedade, os indivíduos são os destinatários finais das
consequências provocadas pelos atos da Administração Pública. Veja
Também-STJ: ÁgRg no RESp 675544 , DJ 07/04/2008.-TRF-4R:AC
2004.71.00.018245-8, Di 09/08/2006.

Dessa forma, a decisão de inabilitação . tomada pela Comissão não merece
prosperar.
RECORRENTE
À
DIREITO
DESTA
EMPRESA
B) O
PROCEDIMENTALIZAÇÃO DESTA LICITAÇÃO NOS TERMOS
FIXADOS NA LEI DAS LICITAÇÕES. A MORALIDADE E LEGALIDADE
COMO REGRA BASILAR DA LICITAÇÃO:

O Direito da Recorrente ao cumprimento das Lei incidente nesta licitação, em

especial no tocante a uma igualdade de condições num julgamento objetivo e imparcial
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atrelado às regras pré-estabelecidas, está consagrada na Carta Magna e na Lei das
Licitações( 8.666/93 ).Senão vejamos:
Nesse sentido diz a Lei Maior:
"Art.37 - A Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e, também,
ao seguinte:
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.

A Lei regulamentadora desse dispositivo constitucional ( Lei n° 8.666/93)
instituiu as normas gerais aplicáveis a: Administração Pública Brasileira e consigna,.
expressamente:
Art 30

A Licitaço destina-se a garantir a observância do principio

constitucional da isonomia,e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração e será *processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade • administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos ue lhes são
correlatos"
§10

É vedado aos agentes públicos: 1 - admitir, prever incluir ou tolerar, nos

atos de convocação, cláusulas ou condições que, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.

No caso, tais princípios básicos não foram respeitados, vez que fomos
surpreendidos com exigência impertinente no contexto, como antes visto.
A Comissão de licitação, por meio do edital, prefixou um objeto para, claramente
beneficiar a ÚNICA EMPRESA HABILITADA, PROJECTUS ARQUITETURA E
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CONSULTORIA LTDA; inscrito no CNPJ. n2 07.201.47/0001-73, comprovando à
direcionamento do procedimento licitatório.
A descrição do objeto da licitação é.:

•ITEM

EWECWCAÇÃO

UND, QUAtIT,

Serviços de consultoria e assessoria em projetos de engenharia e T.
arquitetura, estudos, pIarejamento e elaboração dos projetos
exclusivamente djo PROGRAMA AVANÇAR CIDADES / MOBILiDADE URBANA

1

12
o / MOR, representaçe do mncípo em Brasa junto aos órgãos públicos

em assuntos de neresseda Scretana de DesenioIvvnp'tc Econômico e
Turismo do Município de Qud/CE
Serviços de consultoria e assessoria
arquitetura, estudos,

pn

em projetoS de engenharia e

mente e - elaboraç.o dos

projetos-

exclusivamente do PROGRAMA AVANÇAR CIDADES / MOBILIDADE URBANA
2

12-

/ MOR, representação do rrnicípo em BrasíIi junth aos órgãos públicos
em assuntos de interesse do Gabinete do P.refeto do Município de
Quixad/CE

A descrição exige que os licitantes possuam qualificação técnica,
EXCLUSIVAMENTE, no Programa Avançar Cidades! mobilidade UrbanaJMDR,
Contudo, tal exigência é um atoatentatório ao procedimento licitatório, pois ao verificar as
condições exigidas em tela notou-se que o citado edital viola os princípios informadores da
licitação, mormente o da legalidade, competitividade, igualdade e julgamento objetivo.
•

O jurista Hely Lopes Meirelies, lecionando Sobre a igualdade de tratamento a ser

assegurada. aos interessados em contratar com a Administração Pública: "a igualdade
entre os licitantes é princípio impeditio de discriminação entre os participantes do.
certame, quer através de cláusulas, que no Edital ou no convite favoreçam uns em
detrimento de. outros, quer mediante julgamento faccioso que desiguale os iguais ou
iguale os desiguais ( Estatutõ, artigo 3°.,parágrafo .10) Assim, os agentes administrativos
elaboradores de* edital, não possuem vontade própria. Sua vontade é a da Lei. O
procedimento licitatório está atrelado aos standarts da legislação.
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A segurança jurídica dos licitantes é exatamente a certeza de não haver surpresas
nas licitações.
De outro enfoque refira-se as pàlâvras de Fábio Mediria Osório, in Improbidade
Administrativa. Porto Alegre: Síntese, 1 997.qiie vem a calhar no presente caso.
'No Estado de Direito, quer-se o governo das leis, não dos homens, radicando
o princípio da legalidade, especificamente, nos arts. 50, II, 37, 84, IV, todos da
Carta Constitucional vigente,, significando que a Administração nada pode
fazer senão o que .a lei determina. "Ao contrário dos particulares, os quais
podem fazer tudo oque a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que
a lei antecipadamente autorize. Segue-se que a atividade administrativa
consiste na produção de decisões e comportamentos que, 'na formação
escalonada do direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já se
contém abstratamente nas leis.

A legalidade, portanto, abrange inúmeros caminhos de indagação por parte do
intérprete." "Não é:portanto a .1i que,somente se aprecia. Nem a estrita
legalidade. Sobretudo taiiibém o a8uso na sua extensão, origem e propósitos,
ou melhor, a legitimidade do ato adminisírativo.

Os fundamentos anteriores deterinam a anulação dessa Concorrência sob
questão, não podendo prosperar ato licitatório que se demonstra eivado de ilegalidades
nos termos antes vistos.
C) DO PODER-DEVER DA AUTORIDADE PÚBLICA SFAZER SEUS'ATOS
QUANDO VICIADOS DE ILEGALIDADE.

Ocorrendo ilegalidade no procedimento de uma licitação, como está a ocorrer no
presente caso, é poder-dever dos Administradores desfazerem seu ato, decretando a
nulidade do mesmo.

-.

Assim, tendo a autoridade pública tomado conhecimento, quer por licitante,'
servidor 'ou qualquer cidadão de que o certame ESTÁ afrontando disposições legais e
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direitos dos licitantes, deve, de imediato, mandar apurar os fatos e, constatado o defeito,
deve desconstituir aquele ato ilegal.
Nesse sentido a Súmula n0473 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
A Administração pode anular os seus próprios, atos, quando
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los por motivo de conveniência e
oportunidade, respeitados os direitos. adquiridos e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial"
44

Ora, é corrente que ato administrativo praticado em desacordo com o
ordenamento jurídico é inválido. Porque. sempre é inválido o ato que, ao nascer, afrontou
as prescrições legais - carece de legalidade e se ressente de defeitos jurídicos.
Os atos inválidos são comumente chamados de nulos e afetam retroativamente
(efeito ex tunc )o procedimento licitat6rio.
Da análise anterior, decorrem os direitos desta licitante a ANULAÇÃO DESTA
LICITAÇÃO; com a devida extirpação de condição habilitatória que se revela
cerceadora-direcionada, ex vi, que afroria diretamente a legalidade,-indispensável da
licitação.

.

IV- DOS PEDIDOS:
De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se,

o

o provimento do presente recurso, com efeito para que seja revista a decisão adotada pela
Comissão de Licitação, na parte atacada neste,' declarando a empresa DE BRITO
ENGENHARIA-ME, pessoa jurídica, de' direito privado, inscrita no CNPJ
31.625.590/0001-71, habilitada para prosseguir no pleitõ.
Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão,.
reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir,
devidamente i.nfbrmado à autoridade superior, em conformidade com o §4°, da Lei n°
8666/93, observando-se ainda o disposto no §3° do mesmo artigo.
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Nestes termos pede deferimento.

Baturité, 05 de julho de 2021

DIEGOD.B' OS VEIRA
ENGENHEI O C L - CREA 51998
CPF: 22.359.903-47
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Ilustríssimo Senhor(a), MIRLA MARIA SALDANHA LIMA- Presidente da Comissão de Licitação, da Prefeitura
Municipal de QUIXADA/CE.

RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇO N° 00.006/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PLANEJAMENTO
E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES/MOBILIDADE URBÂNA/MDR E
ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS EM BRASÍLIA/DF DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE
CONSTRUTORA PAVCON PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n°03.301.735/0001-43. estabelecida na Rua Coronel Monte'Alverne, 455, Sala 1, Centro,
CEP 62010-290 em Sobral/CE, vem, com o sempre merecido respeito e acatamento de estilo, a presença de V. Sa.
interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO em face de decisão que a habilitou ou inabilitou o licitante, com fulcro
na alínea "a", do inciso 1, do art. 109, da Lei n° 8666 /93 ocasião em que REQUER que seja o este Pleito Recursal
recebido e devidamente processado, remetendo-se a Autoridade Competente para seu julgamento.

TERMO EM QUE,
PEDE E ESPERA DEFERIMENTO.
SOBRAL/CE, 05 DE JULHO DE 2021
D'ZÕES
1.EXPOSIÇÃO DE MOTIV
O provimento do presente recurso Íerati
fatos e d6tTreito, eig'"t anpr'oW
ciida não
aplicou corretamente as normas jurídico-substari as pertinen 5 à matéria, razão pela qu
pela sua
imediata reforma.
2.DA TEMPESTIVIDADE
Na alínea "a", do inciso 1, do art. 109, da Lei n° 8666 /93 que rege este certame, dispõe sobre o prazo para
recursos:
11

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplica

C/

i.z -i cabem:

MEMBRO DA CPL

O6/O/2O2i
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/ - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura
da ata, nos casos de:
a)

Habilitação ou Inabilitação do licitante;

Assim o presente recurso encontra-se tempestivo, visto que a intimação (aviso de julgamento de documentção
de habilitação) circulou dia 29/06/2021, sendo seu prazo até 06/07/2021, este recurso esta dentro do prazo estipulado
em lei.
3. DOS FATOS

ri

Participou a Recorrente da tomada de preços supracitada, fadando-se sumariamente INABILITADA a
Empresa:
- PAVCON PAVIMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA
Ocorre, que a INABILITAÇÃO apresentada pela Comissão não se adéquam a jurisprudência e doutrina atual,
tal como na sequência será robustamente demonstrado.
4. DAS RAZÕES RECURSAIS
4.1. DA ILEGALIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Inicialmente no dia 28 de junho de 2021 foi lavrada a Ata de Julgamento dos documentos de habilitação da
Tomada de Preços N° 00.006/2021 e publicada no Diario Oficial do Estado, série 3, Ano XIII no 151, na data de
29/07/2021, folha 129. Apresentando a empresa PAVCON PAVIMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA
(CNPJ-03.301 .735/0001.43) nas INABILITADAS.
Ocorre que inicialmente na Ata de Sessão de Abertura e julgamento, foi apontado 1(UM) motivo para
desabilitação da mesma, segue:

por não atender ao item 4.2.4.1 do edital, qiiani$o n apresentou atestado
condizente com o o?Ue :da licitação, tendo apresentadenas estado de elaboração
rvios, 33
o termo de referência lista muitos outr
de projetos, sendo
Veia o que diz o item 4.2.4.1 do edital:
"4.2.4.1- Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou esteja prestando serviços de natureza
e espécie condizentes com o objeto desta licitação, especificados no anexo 1 deste edital;"

Veia o que diz o item 5.1 do Termo de Referencia do Edital:
"5.1 - Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por
público ou privado, que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou este

.e

pessoa

-a.6

jurídica de direito

.

ervi os e tureza

e espécie condizentes com o objeto desta licitação,"
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Em vista aos processos, como de direito, foi analisado que a documentação da empresa PROJECTUS
ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 07.201.479/0001-73, falta certidão negativa estadual,
sendo apenas entregue a certidão federal (folha 10) e certidão municipal (folha 11).

-

- Em vista também, foi analisado que a empresa PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA,
CNPJ 07.201.479/0001-73, no apresentou a documentação conforme o item 4.2.4.1 do edital e o
item 5.1 do Termo de Referência do mesmo edital.

-

OBSERVAÇÃO: Existe um intervalo de 16 folhas no enumeradas entre as folhas enumeradas 13 e
14.

ON

É equivocada a decisão da Comissão de Licitação, tendo em vista que o documento anexado pela
empresa PAVCON PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA condiz com o que pede no edital e no
termo de referência do mesmo edital.
5. DO PEDIDO
Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito, para que, reconhecendose a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, faça valer o seu poder de diligencia para com a recorrente,
reconhecendo assim a HABILITAÇÃO da referida empresas.

Finalmente, requer que a RESPOSTA OFICIAL ao presente instrumento seja divulgada e remetida, além das formas
previstas em lei, também ao e-mail: pavcon.obras@hotmaiI.com

Nestes Termos
P. Deferimento
Sobral/Ce, 05 de julho de 2021

1

p
PAVCOI, PAVIMENTAÇÃO, CON: RUÇÃO E PROJETOS LTDA
CNPJ -03.301 .735/0001-43
SANDOVAL LIRA PESSOA NETO
CPF -002.758.263-92
SÓCIO ADMINISTRADOR
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CENTRO - SOBRAL - CEARÁ - 62-01-1-210
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Ref: Tomada de Preços n2 00.006/2021-TP

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de consultoria e assessoria
em projetos de engenharia e arquitetura, planejamento e elaboração dos projetos do programa
Avançar Cidades/Mobilidade Urbana MDR e acompanhamento de projetos governamentais em
Brasília.

RESPOSTA À RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Recorrentes: DIEGO DE BRITO OLIVEIRA-ME,
PAVCON PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO,

inscrita no CNPJ n9 231.625.590/0001-74 e

inscrita no CNPJ n 03.301.735/0001-43.

O presente instrumento trata da análise de recursos formulados pelas
empresas acima referenciadas, no âmbito do procedimento licitatório em epígrafe,
no qual questionam a decisão de sua inabilitação, assim como questionam a
habilitação da empresa PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA.

A

As empresas foram inabilitadas de acordo com a seguinte decisão:
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA, inscrita no CNPJ n° 231.625.590/0001-74,
por não atender ao item 4.24.1 do edital. quando não apresentou atestado
condizente com o objeto da licitação, tendo apresentado um laudo
registrado no CREA, com algumas atividades exigidas nesse edital, porém
não totalmente compatível, além disso, essas atividades arroladas no laudo.
não correspondem com as atividades listadas no termo de referência (em
anexo) da licitação do Município de Paramoti CE, a qual faz referência,
conforme consulta no portal do TCE
E.
-

-

PAVCON PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, inscrita no CNPJ
03.301.735/0001-43, por não atender ao item 4.2.4.1 do edital, quando não
apresentou atestado condizente com o objeto da licitação, tendo
apresentado apenas atestado de elaboração de projetos. sendo que o
termo de referência lista muitos outros serviços.

Dada a inabilitação, as empresas formularam recursos baseados nos
seguintes motivos:
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1.1-

DAS RAZÕES DE RECURSO DA EMPRESA DIEGO DE BRITO
OLIVEIRA-ME:
Que a empresa apresentou declaração expedida pelo CREA-CE em

a)

conformidade com o edital.
Que a inabilitação foi um ato ilegal viciado por ausência de

b)

motivação, posto que a Comissão não deixou claro quais as
incompatibilidades do atestado.
O objeto do certame foi direcionado à empresa PROJECTUS,

C)

alegando que foi exigido qualificação técnica exclusiva do Programa
Avançar Cidades.

1.2- DAS RAZÕES DE RECURSO DA EMPRESA PAVCON
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO:

a)

Que o atestado apresentado condiz com o objeto do certame.

b)

Que a empresa PROJECTUS não apresentou certidão negativa

estadual.
c)

Que a empresa PROJECTUS não apresentou em conformidade a

documentação referente a qualificação técnica.

Por conseguinte a empresa PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA
LTDA, apresentou contrarrazões alegando que:
a) A empresa DIEGO DE BRITO OLIVEIRA-ME, limitou-se a afirmar que o
atestado apresentado era compatível, sem apresentar qualquer
comprovação ou argumentação que demonstrasse efetivamente a
compatibilidade.
b) Realiza comparativo entre os itens do atestado apresentado pela empresa
e os itens do certame, com a finalidade de demonstrar a incompatibilidade
entre eles.
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c) Que o questionamento sobre o objeto do certame é intempestivo, havendo
decaído o direito de adentrar em tal questão que deveria ter sido objeto de
impugnação do edital.
d) Que a empresa PAVCON também não demonstrou qualquer argumento
técnico ou fático que demonstrasse a compatibilidade do seu atestado,
apresentando somente um argumento genérico de 03 (três) linhas
afirmando que o documento era compatível.
e) Que o argumento sobre a ausência de Certidão Estadual é equivocada,
considerando que a empresa é sediada em Brasília, e não há emissão de
certidão estadual, havendo somente a emissão da Certidão de Débitos do
Governo do Distrito Federal, que foi apresentada e acostada às fls. n° 281,
que corresponde a alegada certidão faltante.
f)

A empresa foi regularmente habilitada, e que apresentou qualificação
técnica compatível, não apontando a empresa recorrente qualquer vício
ou incompatibilidade da qualificação da empresa declarada habilitada.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade das razões e
contrarrazões recursais, passaremos a análise do mérito:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Administração deve procurar
sempre o fim público, respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos
atos administrativos, mormente o da legalidade, vinculação ao instrumento
convocatório e ao julgamento objetivo.
Tais princípios norteiam essa atividade administrativa, impossibilitando o
administrador de fazer prevalecer sua vontade pessoal, e impõem ao mesmo o dever
de pautar sua conduta segundo as prescrições legais e editalícias.
No campo das licitações, estes princípios importam, principalmente, que
o administrador observe as regras que a lei e o instrumento convocatório traçaram
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para o procedimento, tratando-se, pois, de verdadeira garantia ao administrado, na
medida em que são evitados subjetivismos e preferências.
Neste sentido, a Lei n° 8.666/93 prescreve, in verbis:
ART. 30 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do lulqamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Ademais o art. 41 da supracitada lei reforça:
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Deste modo o edital é o instrumento que norteia tanto a conduta da
administração quanto a conduta do licitante, não podendo nenhuma das partes atuar
de forma que extrapole os limites ali definidos.
Isto posto, nota-se que a inabilitação de ambas as empresas recorrentes
se deu em virtude da incompatibilidade dos atestados apresentados, que foram
requeridos pelo edital nos seguintes termos:
4.2.4.1- Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o(a)
licitante tenha prestado ou esteja prestando serviços de natureza e
espécie condizentes com o objeto desta licitação, especificados no
Anexo 1 deste edital;

O instrumento convocatório foi elaborado seguindo os ditames da Lei
8.666/93, que sobre a qualificação técnica determina as seguintes diretrizes:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

4:.

[ ... ]
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação,
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizará pelos trabalhos;
fl\
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§ 12 A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo,
no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
limitadas as exigências a:

Para fins de julgamento da qualificação técnica a Comissão deve portanto
contrapor os atestados apresentados, com o Termo de Referência, buscando
constatar similaridade/compatibilidade, com os serviços neste descritos, que são os
seguintes:
1- Acompanhar junto à Plataforma + Brasil (Sistema de Convênios do Governo Federal) a
existência de programas disponíveis para o cadastramento de propostas previamente
indicadas e/ou voluntárias de interesse do Município, visando o repasse de recursos
financeiros para a realização de obras, serviços e/ou aquisição de máquinas e equipamentos.
etc:
2- Inserção e acompanhamento de propostas cadastradas para o Município junto à
Plataforma + Brasil (Sistema de Convênios do Governo Federal),
ederal);3- Encaminhamento e acompanhamento permanente dos projetos do Município junto a
GIGOV/FO (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) para aprovação técnica dos projetos, bem
como nos MINISTÉRIOS E AUTARQUIAS PÚBLICAS EM BRASÍLIA REFERENTE AO
PROGRAMA AVAÇAR CIDADE.
4- Quando da aprovação dos projetos a empresa ficará com obrigação de acompanhamento das
execuções das obras.
5- Visita mensal ao Município para PLANEJAMENTO, ESTUDOS, E DEFINIÇÕES TÉCNICAS
para elaboração dos projetos do Programa Avançar Cidades de interesse do Município.
6- Elaborar os projetos de engenharia do Programa Avançar Cidades:
7- Emitir pareceres técnicos nos processos licitatórios, no que se referem a julgamento da
habilitação, julgamento da proposta, possibilidade de aditivos ao contrato em geral, além de
fornecer parecer quando for solicitado por outras necessidades, quando se tratar de recursos
Federais do Programa Avançar Cidades:
8- Assessoria a visita do PREFEITO MUNICIPAL em Brasília - DF., quando da sua estada
para tratar de assuntos de interesse do Município;
9- Acompanhamento dos processos em Brasília: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, TURISMO E TESOURO NACIONAL.
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10- Escritório com equipe de apoio a Prefeitura para informações técnicas dos projetos
do Programa Avançar Cidade e Acompanhamento dos processos em Fortaleza junto à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - A GIGOV.
11- Planejamento técnico do Programa Avançar Cidades.
12- Serviço topográfico para elaboração dos projetos do Programa Avançar Cidades de interesse
do Município.
13- Acompanhar junto aos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública
Federal, que tem sede administrativa em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, a
tramitação de todas as solicitações de recursos que visem à formalização de convênios e
termos de ajustes e instrumentos congêneres, que objetivam o repasse de recursos financeiros
para realização de obras, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos, etc.;
14- Acompanhamento sistemático de todos os convênios e instrumentos congêneres
firmados pelo Município com a União Federal através de seus órgãos e entidades;
15- Orientação na aplicação dos recursos transferidos pela União Federal e pelo Estado
do Ceará, através de convênios e instrumentos congêneres, para o Município;
16- Elaboração, registro e acompanhamento das prestações de contas dos recursos
repassados pela União Federal através de seus órgãos e entidades na Plataforma + Brasil
(Sistema de Convênios do Governo Federal);
17- Elaboração de defesas / justificativas técnicas visando esclarecer dúvidas suscitadas
pelos órgãos e entidades que compõem a Administração Federal quando das análises das
prestações de contas apresentadas no âmbito do Programa Avançar Cidades;
18- Resposta às consultas formuladas pela Administração Municipal por escrito, diretamente ou
por outros meios de comunicação disponíveis, tais como: e-mail, whatsapp, telefone, dentre
outros.

Percebe-se que embora hajam serviços de engenharia envolvidos no
Termo de Referência, a essência da contratação se trata de serviços de
assessoramento governamental, sendo o Termo de Referência composto quase que
sua integralidade de serviços de natureza administrativa e governamental,
consoante o que fora exposto nas contrarrazões recursais.
Assim, cumprindo as determinações do edital a Comissão realizou o juízo
de compatibilidade dos atestados, para com o objeto da licitação, constatando-se
que foram apresentadas as seguintes qualificações:
a) Qualificação da empresa PAVCON:

fl\\

.fr
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DECLtRAÇAO TÉCNICA

NSCRITA NO CNPi
A EMPRESA SECULLUS SERV!ÇOS E LOCAÇÕES EIREU ME,
T. 32. S/3CC-3G, COM SEDE NA RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N9 100, CIDADE MASSAPÉ, DECLARA
DEV:DOS !NS, Q A EMPRESA PAVCON PAVIMENTACÃO. COt5TRUCÃO E PROJETOS LTDA,
il.ISCRI~A NO CNPJ 33.331.751Oo01-43. COM SEDE NA RUA CORONEL MONTE'ALVERNE, 455,
-

CENTRO

PE.TOL SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PROJETOS (ARQUITETÕNICOS,

UlOR'XULICOS, ELÉTRICOS DE PAVIMENTAM E ESTRUTU{AIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, MEDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
ISCAL24ÇÂC 3E OBRAS. A3OÁCLC DE AVALIAÇÃO DE iMÓVEIS PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS
iOS ÕRGÀOS COMPETENTES. RECEBIMENTO DE SEVCOS E SUPERV$ÂO DE OBRA. ENTRE O
PERÍODO DE 2SI01/21_i/C40i.i.

Nota-se que o atestado apresentado pela empresa e toda a
documentação que a acompanha, demonstra a execução de serviços
envolvendo inclusive a questão
tão somente de projetos

de engenharia,

de assessoramento em projetos, mas tratando-se

de engenharia, não havendo nada que se assemelhe com

o assessoramento em PROJETOS

GOVERNAMENTAIS.

b) Qualificação da empresa Dieqo de Brito Oliveira-ME:

LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA 01/2021
Atesto por meio deste para os devidos fins !egaïs de direito, através da ART de laudo
CE20210788161, que a Empresa DE BRITO ENGENHARIA CNPJ: 31 625.590/000 171 através do seu Engenheiro Civil, DIEGO DE BRITO OLIVEIRA. RNP
0612463624, CREA CE 519911, está executando e prestará os serviços abaixo
discriminados cumprindo com todas suas responsabilidades não restando nada que
o desabone.
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Serviços realizadoslevantamento de obras
- geolocalzaçc de imóvel, levrItamento fisico do prédio sede da Prefetua Municpa de
Pararnoti com elaboração de planta baixa, cortes, fachadas e detalhes, elaboração de
orçamentos e memorial descritivo 800rn2
geolocalização de imóvel, levantamento físico das Escolas, Abel Gornes, Tereinha F'eijõ. Manuei
Arruda e Estola são Raimundo com elaboração de planta baixa, cortes, fachadas e detalhes,
elaboração de orçamentos e memorial descritivo. 2.532,58m2
' CompatibIU2aço de projetos de engenharia e arqftetura para demandas de cada secret3ri. 08
unidades
Levantamentos físico de prédios públicos (saúde, educação e prédios administrativos) para
reformas. Total de 6 prédios
'• Produtos eiaoracos: projeto básico de arquitetLra, orojeto urbanLstico, projetos de instaiaçes
eiétrças, projetos de instaiações hiorossanitários, projetos de combate a incêndio e pánico
» Produtos elacrados: geolocaUzaço d os Imôves. levantamento físIco do predio com eaoraçàc
de planta baba, cortes, !achadas e detalhes.
•t Projeto e orçamento de pavmentaçao
•) Ast.lUca - 2600n2
•- Paralelep.peto - 1500rn2
pedra tosca 8,000m2
> piso intertravado - 900rn2
r Procutos: levantamento topográfico georreferenciado, memorial descntivo e de cálculo.

espec4fic,ações, orçamento detalhado, cronograma físico -financeiro, CompOSIÇâO de preços r'o
referenciados em tabelas ofiçais e peças gráficas, projeto de terraplenagem. projetos de
drenagem: (meio-fio, sarjeta, bocas de lobo, bueiros, projetos de pontes e passagens molhadas)
•> Projeto e orçamento das quadras poliesportivas do município - 535,00m2

0

' Procutos' memoriai descritivo e de cálculo, especificações. orçamento detainado, cronograma
fisicc-'ina-icei ro, composição de preços não referenciados em tabelas oficiais e peças grtcas.
Projeto e Cálculo estrutural em estrutura de Concreto.
- Projeto e calculo estrutural em estrutura metálica.
•) Projeto de abastecimento de água Adução, tratamento, rede de distribuição, ligações prediais
15km
Projetos cie Esgotarnento sanitário - 2km

Assim como a empresa PAVCON, a empresa DIEGO DE BRITO, também
demonstra apenas expertise na área da execução de serviços engenharia civil
propriamente ditos, não havendo nada que se assemelhe com o assessoramento
em PROJETOS GOVERNAMENTAIS.
Em suas alegações, a empresa suscita uma ausência de motivação da
decisão, sendo certo que a decisão tratava de uma ausência de compatibilidade, o
que não requer uma complexa fundamentação, posto que, assim como não se exige
no direito produção de "provas negativas", não haveria a necessidade de tecer

A'
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maiores comentários sobre uma incompatibilidade latente, não sendo exigível que
se discorra sobre o óbvio.
Contudo, a fim de deslindar qualquer questionamento indicamos que a
empresa Diego de Brito Oliveira-ME não apresentou qualquer qualificação
compatível ou semelhante com os seguintes termos do Termo de Referência:
Acompanhar junto à Plataforma + Brasil (Sistema de Convênios do Governo Federal) a
existência de programas disponíveis para o cadastramento de propostas previamente indicadas
e/ou voluntárias de interesse do Município, visando o repasse de recursos financeiros para a
realização de obras. serviços e/ou aquisição de máquinas e equipamentos, etc: Inserção e
acompanhamento de propostas cadastradas para o Município junto à Plataforma + Brasil
(Sistema de Convênios do Governo Federal): Encaminhamento e acompanhamento permanente
dos projetos do Município junto a GIGOV/FO (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) para aprovação
técnica dos projetos, bem como nos MINISTÉRIOS E AUTARQUIAS PÚBLICAS EM BRASíLIA
REFERENTE AO PROGRAMA AVAÇAR CIDADE: Visita mensal ao Município para
PLANEJAMENTO, ESTUDOS, E DEFINIÇÕES TÉCNICAS para elaboração dos projetos do
Programa Avançar Cidades de interesse do Município: Assessoria a visita do PREFEITO
MUNICIPAL em Brasília - DF, quando da sua estada para tratar de assuntos de interesse do
Município; Acompanhamento dos processos em Brasília: MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TURISMO E TESOURO NACIONAL; Escritório com equipe de
apoio a Prefeitura para informações técnicas dos projetos do Programa Avançar Cidade e
Acompanhamento dos processos em Fortaleza junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - A
GIGOV; Planejamento técnico do Programa Avançar Cidades: Acompanhar junto aos órgãos e
entidades que compõem a Administração Pública Federal, que tem sede administrativa em
Fortaleza, capital do Estado do Ceará, a tramitação de todas as solicitações de recursos que
visem à formalização de convênios e termos de ajustes e instrumentos congêneres, que objetivam o
repasse de recursos financeiros para realização de obras. aquisição de veículos, aquisição de
equipamentos, etc.: Acompanhamento sistemático de todos os convênios e instrumentos
congêneres firmados pelo Município com a União Federal através de seus órgãos e entidades:
Orientação na aplicação dos recursos transferidos pela União Federal e pelo Estado do Ceará.
através de convênios e instrumentos congêneres, para o Município: Elaboração, registro e
acompanhamento das prestações de contas dos recursos repassados pela União Federal através
de seus órgãos e entidades na Plataforma + Brasil (Sistema de Convênios do Governo Federal):
Elaboração de defesas /justificativas técnicas visando esclarecer dúvidas suscitadas pelos órgãos
e entidades que compõem a Administração Federal quando das análises das prestações de contas
apresentadas no âmbito do Programa Avançar Cidades;

PREFEITURA DE

QUIXADA

/•Df

(Fk.. 1ç6,9
uj
___._.L-.-------

n

' COMSSÃg n
'umAÇAO

Urge destacar que não se exigiu em momento algum que as empresas
apresentassem todas as atividades constantes do termo de referência, ou que estas
fossem idênticas ao ali constante, requerendo tão somente que houvesse uma
compatibilidade ou similaridade.
Deste modo, o atestado apresentado é incompatível com quase toda a
totalidade do Termo de Referência, havendo apenas algumas similaridades em
requisitos pontuais referentes aos serviços de engenharia propriamente ditos,
repisando-se que o objeto do certame não se trata pura e simplesmente de uma
mera assessoria de engenharia, sendo na verdade um conjunto de atividades que
agregados integram uma assessoria governamental, administrativa que envolvem
alguns atributos da engenharia civil.
Ademais ambas as empresas possuíram a oportunidade de demonstrar
no recurso de forma objetiva, quais os pontos de seus atestados eram compatíveis
com o objeto do certame, o que não foi feito, certamente pelo fato da
incompatibilidade ser incontroversa.

11.1 -

Da Alegação de Ausência de Certidão Negativa Estadual por

parte da empresa:
A empresa PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, é
sediada em Brasília, sendo devendo portanto a sua condição fiscal ser comprovada
junto ao Distrito Federal, que por sua vez possui características próprias, não sendo
considerado um Estado, como os outros que entregam o país.
Tal diferença pode ser notada, quando da análise do art. 18 da
Constituição Federal ao tratar da organização político-administrativa do Brasil,
vejamos:
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Assim a regularidade fiscal da empresa foi regularmente apresentada,
uma vez que esta apresentou Certidão Negativa de Débitos para com o Governo do
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Distrito Federal (fis. 281), não havendo que se falar em ausência de Certidão
Estadual, pelo fato de não existir certidão com tal nomenclatura no âmbito do Distrito
Federal.
11.11- Da habilitação da empresa PROJECTUS ARQUITETURA E
CONSULTORIA LTDA.
Seguindo os mesmos parâmetros já demonstrados no presente
julgamento, a Comissão procedeu com análise do atestado da empresa
PROJECTUS, a fim de verificar compatibilidade e similaridade deste com o objeto
do certame.
Na ocasião constatou-se que a documentação apresentada pela empresa
aponta para a existência de uma qualificação compatível com o objeto do certame,
havendo referência a assessoria governamental, assessoria de projetos, atividades
administrativas requeridas pelo termo de referência, além daquelas ações e
qualificações específicas da engenharia.
As empresas recorrentes questionaram a habilitação, sem indicar
qualquer motivo para apontar que o atestado seria incompatível, limitam-se a afirmar
que a empresa descumpriu as exigências de qualificação técnica, sem apresentar
uma única razão que fundamente tal argumento.
Deste modo, não se vislumbram fundamentos capazes de suscitar a
desqualificação da empresa declarada habilitada, uma vez que esta demonstrou
compatibilidade de sua qualificação, devendo portanto a decisão da Comissão ser
mantida em todos os seus termos.

Ex positis, uma vez considerada toda a matéria de fato e de direito aqui
expostas, decide-se por CONHECER as razões de recurso ofertadas pelas
empresas DIEGO DE BRITO OLIVEIRA-ME E PAVCON PAVIMENTAÇÃO E
CONSTRUÇÃO, para no mérito julgar

TOTALMENTE IMPROCEDENTES.
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mantendo-se a habilitação da empresa PROJECTUS ARQUITETURA E
CONSULTORIA LTDA.

Quixadá-CE, 15 de julho de 2021.

MirlIa Mari/Saldanha Lima
Presidente da CPL
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, do município de Quixadá - Ce, abaixo
identificada, na qualidade de Ordenador de Despesas e no uso de suas atribuições legais,
considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de
licitação cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES/MOBILIDADE URBANA/MDR E
ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS EM BRASÍLIA/DF DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA
constantes dos anexos do edital, resolve ADJUDICAR E HOMOLOGAR o presente processo
administrativo de licitação, na modalidade Tomada de Preços n2 00.006/2021-TP, em favor do
vencedor, de acordo com os termos do presente processo.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO E
HOMOLOGADO em favor do seguinte licitante, conforme Ata da Tomada de Preços, o qual é
considerado parte integrante e indissociável deste.

ITEM
01

LICITANTE

VALOR
MENSAL R$

VALOR
GLOBAL R$

8.950,00

107.400,00

PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

Valor Global: R$ 107.400,00 (Cento e sete mil e quatrocentos reais).

Quixadá-CE, 04 de Agosto de 2021.

P)
RAIMUNDO'PABIANO DE OLIVEIRA

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Rua Tabelião Enéas, 649
Altos, 63900-169 - Quixadá-CE
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,-

OUIXADA
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
II.ü

CENTRAL DE
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONTRATOS

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao disposto na Lei Federal n2
8.666/93 e suas alterações posteriores, que o Termo referente à ADJUDICAÇÃO e
HOMOLOGAÇÃO, da Tomada de Preço n9 00.006/2021-TP, procedido pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de Quixadá, foi publicado através de
afixação na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixadá-CE, 04 de Agosto de 2021.

RAIPflUNDO FABIANO DE OLIVEIRA
Secretário de esenvolvimento Econômico e Turismo

Rua Tabelião Enéas, 649
Altos, 63900-169 - Quixadá-CE

PREFEITURA DE
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UIXADA
Gabinete do Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Chefe de Gabinete do município de Quixadá-Ce, abaixo identificada, na qualidade de
Ordenador de Despesas e no uso de suas atribuições legais, considerando haver a Comissão de
Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES/MOBILIDADE URBANA/MDR E ACOMPANHAMENTO
DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS EM BRASÍLIA/DF DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE,

tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constantes dos anexos do
edital, resolve ADJUDICAR E HOMOLOGAR o presente processo administrativo de licitação, na
modalidade Tomada de Preços n 9 00.006/2021-TP, em favor do vencedor, de acordo com os
termos do presente processo.
Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO E
HOMOLOGADO em favor do seguinte licitante, conforme Ata da Tomada de Preços, o qual é
considerado parte integrante e indissociável deste.

ITEM
02

LICITANTE

VALOR
MENSAL RS

VALOR
GLOBAL RS

8.950,00

107 400,00

PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

Valor Global: R$ 107.400,00 (Cento e sete mil e quatrocentos reais).

Quixadá-CE, 04 de Agosto de 2021.
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LORENA GONÇALVES HOLANDA AMORIM

Chefe de Gabinete

Rua Tabelião Enéas, 649
Altos, 63900-169 - Quixadá-CE

PREFEITURA DE

w

Gabinete do Prefeito

1

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao disposto na Lei Federal n 2
8.666/93 e suas alterações posteriores, que o Termo referente à ADJUDICAÇÃO e
HOMOLOGAÇÃO, da Tomada de Preço n 2 00.006/2021-TP, procedido pelo Gabinete do
Prefeito do Município de Quixadá, foi publicado através de afixação na Portaria desta
Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixadá-CE, 04 de Agosto de 2021.

LORENA GONÇALVES HOLANDA AMORIM
Chefe de Gabinete

Rua Tabelião Enéas, 649
Altos, 63900-169 - Quixadá-CE

