ALTERAÇÃO CONTRATUAL N"3e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA MARJAN LTDA
CNPJ n« 07.944.852/0001-86

valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da

sociedade» à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parógrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÃUSULA DÉCIMA QUARTA.Os sócios,,ASTRO FERREIRA NEVES e DAVID
SANTOS SOUZA declararam sob as penas da Lei, que não está estão impedidos de
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar. de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo,fé pública,ou a propriedade.

CLÃUSULA DÉCIMA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos
direitos e-obrigações resultantes do contrato social permanece TEIXEIRA DE
FREITAS BA

E,por estarem assim justos e contratados, assi iam este instrumento.
TEIXEIRA DE FREITAS

de 201
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N''4 DA SOCIEDADE CONSTRUTORA
MARJAN LTDA
CNPJ n" 07.944.852/0001-86

ASTRO FERREIRA NEVES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/08/1954,
DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, CPF n° 243.644.105-78, CARTEIRA DE

IDENTIDADE n" 0830287906, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciHado(a)
no(a) RUA MARANHAO, 697, ALCIONE, NOVA VIÇOSA, BA, CEP 45920000,
BRASIL.

DAVID SANTOS SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/11/1960,

CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF n°
341.348.405-20, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n" 06119462456,
órgão

expedidor

DETRAN

-

BA, residente

e

domiciliado(a) no(a) RUA

ABOLICIONISTA, 91, PETROLINO LEANDRO, NOVA

VIÇOSA, BA, CEP

45920000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CONSTRUTORA MARJAN

LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta
Comerciai do Estado da Bahia, sob NIRE n® 29202903120, com sede Avenida
Oceanica, 3332, Abrolhos Nova Viçosa, BA, CEP 45.920-000, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n" 07.944.852/0001-86, deliberam de
pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n®

10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de

R$ 240.000.00 (duzentos e quarenta mil reais), em moeda corrente nacibí^I

representado por 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas de capital, no valor nonimaf^
de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado^^
neste ato. pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim
distribuído:

ASTRO FERREIRA NEVES, com 120.000 (cento e vinte mil) quotas, perfazendo um
total de RS 120.000,00 (cento e vinte mil reais) integralizado.

DAVID SANTOS SOUZA, com 120.000 (cento e vinte mil) quotas, perfazendo um
tola! de R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais) integralizado.

/'

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá a(o) Sócio ASTRO
FERREIRA NEVES CONJUNTAMENTE com todos os demais administradores a(o)
Sócio DAVID SANTOS SOUZA CONJUNTAMENTE com todos os demais
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 4 DA SOCIEDADE CONSTRUTORA
MARJAN LTDA

CNPJ n" 07,944.852/0001-86

administradores com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na
sociedade,judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos
no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,

de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes do contrato social permanece NOVA VIÇOSA/BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
s

E, por estarem assírtT^justos e contratados, assinam este instrumento.

NOVA VIÇOSA/BÂ^Nle junho de 2018.
ASTRO FERREIRA NEVES
CPF; 243.644.105-78

OlUÁX^
DAVID SANTOS SOUZA
CPF: 341.348.405-20
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DILIGENCIA JUNTO AO SITE DO CREA/BA

Endereço: Av. Oceânica; 2.994,- Abrolhos t Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gablnetedoprefeito@email.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

SITAC - Público

'07/08/2019

Tutoria} SITAC

DETALHES DA ART

Detalha
Número; BA20170079261
Profissional:

ROGÉRIO REZENDE DAVID

Observação; Responsável técnico pela Empresa CONSTRUTORA MARJAN * ENTIDADE DE CLASSE DO PROFISSIONAL:ABATTE

ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TÉCNICOS, TECNÓLOGOS E ENGENHEIROS
Situação Atual;

Baixar cópia do arquivo de
Impressão da ART

DOCUMENTO PAGO

Ht

Contrato 0001
Contrato

Valor;

R$ 5.622,00

Data de Início; 22/04/2017
Data de fim;

Ação institucional;
Observação;

Contratante
Contratante Nome; CONSTRUTURA MARIAN LTDA-ME

Contrante CPF/CNP3: 07944852000186

Endereço do Contrato
País BRA
CEP; 45928000

Tipo de logradouro: AVENIDA
Logradouro: OCEANICA
Número: 3332

Complemento ESCRITÓRIO - POSTO DA MATA
Bairro; ABROLHOS

.

Cidade; NOVA VIÇOSA
UF; BA
Latitude; O

Longitude; O

Status
Status;
Solicitante:
Motivo:

BAIXA DE ART
PROFISSIONAL

UTILIZADA PARA DAR BAIXAS NAS ARTs DE CARGO E FUNÇÃO (ARTS DE CARGOE FUNÇÃO)

Descrição: Venho por meio deste solicitar a baixa da ART de cargo e função N° BA 20170079261, da empresa MARJAN
CONSTRUTORA LTDA-ME.
Data:

17/04/2018

Hora:

10:41:21

Situação da Solicitação: Atendido

LiBta da Daipechot
RKLAIOHIO GERENCIAL

.. 10 '

DATA DESPACHO

DESPACHO

17/04/2018 10:41:22

ANÁLISE AUTOMÁTICA

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Prmieiro

Antei t

Csrttdio 36073/2019
Tipo: CERTIDÃO DE REGISTRO DE ART
Data de Cadastro; 05/08/2019
Data de Emissão; 05/08/2019
Situação; DOCUMENTO EMITIDO

https://crea-ba,sitac.com.br/publico/

1/2

• 07/08/2019

SITAC - Público
CREA-BA

Conselho Regional úe Engenharia e Agronomia da Bahia

https://crea-ba.sitac.com.br/publico/
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Consliuindo u/na novo hisiono!

y/í-N.-NC '»

Nova Viçosa 07 de agosto de 2019

Da: Comissão Permanente de Licitação
Para: Gabinete do Prefeito

Estamos encaminhando os autos do Processo Administrativo 548/2019

referente a Tomada de Preços 015/2019, para que vossa Excelência tome
ciência de todo seu conteúdo, bem como do Recurso interposto pela Empresa
CONSTRUTORA MARJAN LTDA quanto a Decisão da Comissão Permanente
de Licitação de Inabilitara referida empresa.

Mtèílí.

Cláudia Ott^. Moreira
Presidentfe^a CPL

Débo

s Santos

Secretaria

£

Rosean

ase. dos Santos

Membro

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedoprefelto(5)gmaiLcom - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Consliuíndo umo novo hislOrlo!

Nova Viçosa, 08 de agosto de 2019

Do; Gabinete do Prefeito

Para: Assessor Especial do Prefeito

Encaminho o Processo Administrativo 548/2019 referente a Tomada de Preços

015/2019, para que possa analisar o Recurso interposto pela Empresa
CONSTRUTORA MARJAN LTDA quanto a Decisão da Comissão Permanente
de Licitação de Inabilitar a referida empresa.

refeito^Muni

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: gabinetedoprefeito@gmall.com - CNPJ nS CNPJ: 13.761.531/0001-49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Assessoria Especial

PARECER AE/FNG 015/2019
Assunto; Recurso Administrativo

Referência; Processo Administrativo n° 548/2019

Objeto; Tomada de Preços- Edital n" 015/2019

EMENTA:

"Recurso Administrativo em Procedimento de

Licitação,

sob a modalidade de Tomada de Preços.

Serviços de reparos de esgotos, drenagem e

pavimentação de vias urbanas. Regramento legal
observado no Edital de Convocação. Fase de

habilitação dos participantes com a abertura dos
envelopes. Capacitação técnico-profissional. Errônea
indicação de Responsável Técnico. Participante que

possui contrato com profissional devidamente
habilitado, perante seu órgão de classe, muito antes da
competição. Apresentação de proposta com a juntada
de contrato com profissional diverso do atual.

Desqualificação da competição. Irrelevâncla da juntada

de contrato de outro profissional que já exerceu nò

passado a função técnica. Previsão no Edital sobre a
possibilidade de a Comissão de Licitação relevar erros
formais da proposta. Ausência de prejuízo para os

competidores. Interesse público. Provimento do
Recurso."

I

-oRECURSO

Recurso administrativo interposto pela CONSTRUTORA MARJAM LTDA. contra

DECISÃO da Comissão Permanente de Licitação, proferida no Processo Licitatório em
referência que a INABILITOU para prosseguir no certame, sob a alegaçao de que a

proposta apresentada para comprovar sua capacitação técnico-profissional, incluid
Endereço: Av.Oceânica,29M,- Abrolhos 1, Nova Viçosa - BA,CEP 45920-000

Fone: 733208-1124 -E-mail: p^binetedüPrefeitofg)novavicosa.ba.Rov.br-CNPJ nS CNPJ: 13.761.53l/>
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contrato de prestação de serviços com o Engenheiro CivÜ ROGÉRIO REZENDE DAVID, im
pedido para o exercício da função, por tratar-se de servidor público municipa!.
Sustenta a Recorrente que juntou Inadvertidamente, na fase de habilitação,

POR ENGANO, o contrato com profissional que, desde o dia 17 de abril de 2018, não era

mais o Responsável Técnico da empresa, uma vez que o mesmo já havia sido substituído
da responsabilidade técnica pelo Engenheiro Civil, Manoel Domingos Fernandes Costa,
profissional inscrito no Órgão de Classe(CREA/BA).

A Recorrente juntou contrato de prestação de serviços celebrado com o

Engenheiro Civil Manoel Domingos Fernandes Costa, em 21 de setembro de 2018, para o
exercício da função de Responsável Técnico.

Há nos autos, certidão extraída dos registros do CREA que comprova ser o

Engenheiro Civil Manoel Domingos Fernandes Costa o responsável técnico da Recorrente,
desde o dia 09 de novembro de 2018, mais de sete meses antes da licitação.
II -O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

'

O procedimento lícitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços para

contratação dos serviços, iniciou-se em 30 de maio de 2019, com a publicação do Edital de
Convocação n" 15, em observância ao regramento; legal estabelecido na Lei Federal n"
8.666/93.

Com a impugnação do Edital pela empresa GRAN PRIX CONSTRUTORA E
ALUGUEL DE VEÍCULO LTDA.-ME, a licitação foi suspensa, para inclusão dos detalhamentos
objeto dos questionamentos suscitados pela Impugnante

Em substituição ao anterior, novo Edital foi publicado, em 17 de julho de 2019,
com a mesma numeração, para incluir Memorial descritivo dos trabalhos a serem

executados,em atendimento à impugnação.

^

Compareceram para retirada do Edital e seus Anexos, as empresas, ADS
ENGENHARIA EIRELI","CONSTUTORA MARJAM LTDA-ME" e "N & V CONSTRUTORA LTDA-

ME",sendo que, apenas, as duas últimas apresentaram os envelopes para credenciamento
na licitação.

De conformidade com a Ata de Recebimento e Abertura dos Envelopes de

Habilitação, lavrada em 1° de agosto deste ano de 2019, a Comissão de Licitação

considerou não CREDENCIADA,ou seja, DESCLASSIFICOU a empresa "N & V CONSTRUTOR
LTDA-ME", declarando HABILITADA a concorrer, somente, a empresa "CONSTUT(m
MARJAM LTDA-ME".

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I, Nova Viçosa - BA,CEP 45920-000

Fone:733208-1124 -E-mail: gabinetedoprefeÍto@novavicosa.ba.gov.br -CNPJ n^ CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Ocorre que, da análise mais atenta da documentação apresentada pela única
llcitante habilitada, a Comissão de Licitação, revendo decisão anterior, constatou que o

Responsável Técnico indicado pela empresa,"CONSTUTORA MARJAM LIDA-ME",
Engenheiro Rogério Rezende David, tinha Impedimento para o exercício da função, devido
a sua condição de servidor público municipal, motivo pelo qual,s reconsiderou, para
declará-la inabilitada.
I

Em razão da decisão que inabilitou a empresa para continuar participando da

licitação, veio o Recurso com o pedido de reconsideração, pugnando pela sua manutenção
no certame, considerando-a classificada, para apresentação da proposta de preços.
É o RELATÓRIO, passo à fundamentação.
III - FUNDAMENTAÇÃO
Recurso pertinente e tempestivo.

O nó da questão é saber se o erro na juntada de documento comprobatório da

Responsabilidade Técnica, referente a profissional que já havia se desligado da empresa,
há mais de ano, ao invés da documentação do atual Responsável Técnico, contratado para

a função, 08 (oito) meses antes da licitação, é motivo justificado para considerar a
empresa participante INABILITADA.

No meu entendimento, equivocou-se a Comissão Permanente de Licitação ao

declarar inabilitada no procedimento a empresa "CONSTRUTORA MARJAM LTDA-ME ,sob
o fundamento de impedimento do profissional, de há muito desligado da empresa .
De fato, um ano após iniciar as suas atividades, em 15 de abril de 2006,
conforme Certidão passada pela JUCEB, a Recorrente contratou, em 22/04/2017, para a

função de Responsável Técnico, o Engenheiro Civil Rogério Rezende David, conforme
contrato de prestação de serviços juntado aos autos.

Deveras, na data do procedimento licitatório, o referido engenheiro não era

mais o Responsável Técnico da empresa, substituído que fora, em 09/11/2018, pelo
também Engenheiro Civil, Manoel Domingos Fernandes Costa, conforme Certidão Passada

pelo CREA/BA e contrato de Prestação de Serviços celebrado entre ambos, em 21 de
setembro de 2018, com as respectivas assinaturas chanceladas pelo Tabelionato de Notas
de Teixeira de Freitas, Tabelião Benedito Trindade dos Santos.

De fato, tanto a Lei n" 8.666/93, como o Edital de Tomada de Preços n°

contém disposições que vedam a substituição de documentos durante as várias etapa^í^
procedimento licitatório.

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I, Nova Viçosa - BA,CEP 45920-000

Fone: 733208-1124 -E-mall: gabinetedoDrefeÍto@novavicosa.ba.eQv.br -CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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o que a legislação pretende com a proibição, é evitar qualquer modificação
que venha a surpreender e prejudicar os demais participantes, configurando, até mesmo,
ato de deslealdade da competição.

No caso, ao meu juízo, não houve substituição de documento capaz de causar
a mínima Influência na participação igualitária da competição entre os licitantes,

observados que foram, os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da iguaidade, da publicidade, da probidade administrativa e da vinculação ao
instrumento convocatório.

,

O que ocorreu, sem dúvida, foi um erro da Recorrente em juntar um contrato de
Responsabilidade Técnica com profissionai que, na ocasião da licitação, já não era mais o

Responsável Técnico da empresa, aliás, um contrato inexistente, imprestável
para o niister.

À época da licitação, era Responsável Técnico da empresa Recorrente, o

Engenheiro Civil, Manoel Domingos Fernandes Costa, conforme comprovam o contrato de
prestação de serviços e a certidão passada pelo CREA/BA, não havendo a menor razão
para Indicação do primitivo que já não o era mais.

Todo equívoco, todo erro, que não acarrete prejuízo a outrem, pode e deve ser

reparado, segundo a lógica dos fatos, sob pena de se cometerem injustiças e acarretar
prejuízos.

Até mesmo a sentença judicial pode ser modificada, para corrigir inexatidõeè
materiais ou erros de cálculo, de conformidade com o art. 494 do Código der Processo
Civil.

O Egrégio Supremo Tribunal Federal tem sumulado o entendimento de que a
Administração Pública pode rever os seus próprios atos, para revogá-los ou anulá-los.

O próprio Edital de Convocação, no item 19.6, confere poderes à Comissão de
Licitação para RELEVAR ERROS FORMAIS em quaisquer documentos apresentados,
desde que não alterem o conteúdo dos mesmos.

Parece óbvio que a simples indicação errônea de um Responsável Técnico que

já havia se desligado da empresa, quando o correto seria a indicação de outro,
anteriormente contratado e registrado no órgão de classe, não é motivo suficiente para
considerar a Recorrente inabilitada.

O certo é que a Recorrente comprovou sua capacidade Técnico-Profissional,
mediante o contrato de prestação de serviços com o Engenheiro Civil, Manoel Domingos
Femandes Costa, e respectivo registro junto à entidade de ciasse, em data anterior à sua
participação na licitação.

. E mais, a habilitação da recorrente não só atende aos aspectos legais do

procedimento, como também ao interesse da Administração, diante da impérios
necessidade e urgência na realização dos serviços a serem contratados.
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Portais razões e fundamentos, sou de parecer que a Comissão Permanente de

Licitação conheça do recurso e ihe dê provimento, para reconsiderar sua decisão e
declarar a-Recorrente habilitada a continuar participando da Tomada de Preços, até a
finalização do procedimento.

É o parecer, salvo entendimento superior.
Nova Viçosa-BA, 13
Dr. FRANCISCO NILO GONSALVES

Adv.- Assessor Especial do Prefeito
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DECISÃO DEFINITIVA - JULGAMENTO DE RECURSO

Tomada de Preços n®. 015/2019.
Processo Administrativo n°. 548/2019.
Ementa:

Decisão

Administrativo
licitante

definitiva

hierárquico

-

Recurso

interposto

CONSTRUTORA

pela

MARJAN

LTDA - retificação da decisão prolatada pela
Comissão Permanente de Licitação.

O Prefeito Municipal de Nova Viçosa, no uso de suas atribuições legais, à vista
dos autos do Processo Administrativo n". 548/2019, vinculkado a tomada de Preços n"
015/2019 e em atendimento ao disposto no art. 109 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores.

CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela Comissão Permanente de

Licitação durante a sessão realizada em 01.08.2019, para realização dos trabalhos de
recebimento, abertura dos envelopes e análise dos documentos, devidamente registrado
em Ata;

CONSIDERANDO as alegações apresentadas em sede de recursal pela Empresa
CONSTRUTORA MARJAN LTDA;

CONSIDERANDO as ponderações trazidas no Parecer Jurídico emitido pelo

Assessor Especial do Gabinete do Prefeito, nomeado pelo Decreto n° 014/2017, de
02/01/2017, Dr. Francisco Nilo Gonsalves - OAB/DF 1637 e,

CONSIDERANDO a pertinência da fundamentação apresentada pela Empresa
CONSTRUTORA MARJAN LTDA,no recurso interposto.
RESOLVE:

RETIFICAR a decisão prolatada
pela Comissão Permanente
de Licitação que Inabilitou a Empresa CONSTRUTORA MARJAN
LTDA, ao tempo em que determina o prosseguimento do Processo
Licitatório ficando desde já a CPL obrigada a fazer a devida publicação
nos mesmos meios de publicidade utilizada no processo inicial, contendo o
resumo do Aviso de Decisão e Convocação para Continuidade do Certame
do referido Processo Licitatório.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Nova Viçosa, 13 de julho de 201
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ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Processo Administrativo n°. 558/2019

Tomada de Preços n°. 015/2019

Objeto: Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços para
Manutenção e Reparos em redes de Esgotos. Drenagens e Pavimentes de Vias
Urbanas do Município de Nova Viçosa de acordo Termo de Referência (Anexo I).
Recorrente: EMPRESA CONSTRUTORA MARJAN LTDA-ME.

Trata-se

de

Recurso

Administrativo

interposto

pela

licitante

CONSTRUTORA MARJAN LTDA-ME, em face da decisão da Comissão

Permanente de Licitação, que inabilitou a empresa Recorrente na fase de
habilitação.

Apenas a Empresa CONSTRUTORA MARJAN LTDA-ME, encontrava-se
Habilitada, não havendo outra Empresa para apresentar contrarrazões ao recurso.
1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

Foi manifestado e motivado pela Empresa recorrente a intenção de

recorrer na sessão pública realizada no dia 01 de agosto de 2019, conforme
consignado em ata.

O Recurso apresentado se deu de forma tempestiva.

2. SÍNTESE DAS RAZÕES RECURSAIS.
Em Síntese alega que: "na sessão pública do referido certame após

analise dos documentos de habilitação da CONSTRUTORA MARJAN LTDA e após
solicitar informações ao setor de Recursos Humanos do Município, identificou que o
responsável técnico da Empresa o Senhor Rogério Rezende Davi, brasileiro,

portador da Carteira de Identidade n° 0717566129, inscrito no CPF n° 834.000.10600 engenheiro civil, cat. CREA/BA n° 051642150-6, indicado através do Contrato de

prestação de serviços, é funcionário público, concursado no Município de Nova

Viçosa - BA, no cargo de Administrador, matricula 738 e nomeado pela Portaria n°
263/2018, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos no
Cargo de Chefe de Departamento de Obras e Edificações, conforme certidão
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anexada ao processo atestada pela Sra. ívanilde Souza, Chefe de Departamento,
Decreto n° 116/2017. De acordo com a 8.666/93, art. 9°, não poderá participar direta

e ou indiretamente, da licitação ou execução de obra ou serviço e do fornecimento
de bens a eles necessários: Inciso III - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade

ou responsável pela licitação com isso a Comissão Permanente de Licitação de
Licitação resolveu inabilitara empresa CONSTRUTORA MARJAN LTDA".
Aduz ainda que "foi anexado erroneamente ao envelope de Habilitação o

Contrato de prestação de serviços do Engenheiro Rogério Rezende Davi, o mesmo
não é mais responsável técnico da Empresa desde 17 de abril de 2018, conforme
declaração e documentos de baixa junto ao CREA, anexados e conforme contrato
de prestação de serviço com o engenheiro Manoel Domingos Fernandes Costa, o
mesmo esta como responsável técnico conforme Registro de Quitação Pessoa
Fisica CREA/BA sob número 12543/2019, emitida em 15/04/2019 e Registro de

Quitação Pessoa Jurídica CR/VBA sob número 12540/2019 emitida em 15/04/2019,
as duas certidões estavam anexadas aos documentos de habilitação da empresa
CONSTRUTORA MARJAN LTDA. Conforme o item 19.6 do edital a Comissão

Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos
apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos."
Requer do Pedido: "Face ao exposto ao limo. Presidente a
PROCEDÊNCIA do recurso, solicitando a retirada do documento a que se refere ao
Sr. Rogério Rezende Davi, anexando os documentos neste recurso apresentados,
sendo este protocolado tempestivamente para habilitação da Empresa, no que tange
a:

a) Seja considerada as certidões do CRE/\/BA.
b) Aceite a cópia anexa a este recurso do contrato do atual engenheiro,
responsável técnico da empresa, como documento complementar de
diligência.
3. DO MÉRITO.

Cumpridas as formalidades legais, registre-se que foi dada a publicidade

exigida por lei, estando o texto das razões de recurso disponível a qualquer
interessado no Setor de Licitações.
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Cumpre informar, desde logo, que as decisões tomadas no contexto deste
Processo Licitatório, cujo instrumento convocatório é o Edital da Tomada de Preços
n° 015/2019, estão em perfeita consonância com o que manda a Lei, tendo sido
observada o cumprimento da Lei Federal n.° 8.666/1993 e suas alterações

posteriores, que em seu artigo 3°, caput, aduz: "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 julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos".
Protocolado o Recurso da Empresa CONSTRUTORA MARJAN LTDA, a
Comissão

Permanente

de

Licitação

realizou

diligência

no

site

http://www.creaba.orq.br/, para averiguar a autenticação da documentação anexa ao
recurso. Remetendo a seguir os autos do Processo Licitatório na modalidade

Tomada de Preços 015/2019 ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Nova Viçosa Bahia, em cumprimento ao que determina o artigo 109, §4° da Lei n° 8.666/93 e
suas alterações posteriores, onde diz: "Art. 109. Dos atos da Administração

decorrentes da aplicação desta Lei cabem:§4- 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, ou, 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", que em conformidade com a Lei de Licitações enviou tomar
conhecimento do Recurso Interposto, bem como ainda de todo o teor do Processo
Administrativo n° 548/2019, vinculado a Tomada de Preços n° 015/2019.

Considerando que o Prefeito Municipal submeteu o Processo Administrativo
n° 548/2019 - Tomada de Preços 015/2019 a apreciação do Assessor Especial do

Gabinete do Prefeito, Dr. Francisco Nilo Gonçalves, Advogado OAB/DF n° 1637, que
emitiu Parecer AE/FNG 015/2019, no qual inserimos neste documento, para não
restar dúvidas sobre as orientações jurídicas conforme texto na integra a seguir:
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