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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 672/2018
- CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 007/2018
O Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, com lastro no Art. 109, § 4º, Lei Federal
8.666/93, RESOLVE acatar as decisões da Comissão Permanente de Licitações, pela
RECONSIDERAÇÃO da decisão que inabilitou a empresa QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA,
pelo INDEFERIMENTO dos pedidos constantes nas contrarrazões apresentadas pela
empresa CONSTRUPOLLI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e pelo
INDEFERIMENTO dos pedidos constantes na peça recursal da empresa QUALYMULTI
SERVIÇOS LTDA, no que se refere na inabilitação das empresas PJ CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA, COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, TERPAC CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUPOLLI CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
Publique-se, para que os interessados tomem conhecimento, inclusive quanto aos prazos da
Lei acima mencionada.
Teixeira de Freitas – BA, 08 de novembro de 2018.
Temóteo Alves de Brito - Prefeito

DECISÃO RECURSAL PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 672/2018 CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 007/2018
1. Da Tempestividade
A comissão Permanente de Licitação recebe o Recurso, tempestivo, na forma do Art. 109,
da Lei Federal n°. 8666/93, tendo o mesmo protocolizado na data de 31 de outubro de
2018.
2. RELATÓRIO
Em síntese as razões , fatos e fundamentos trazidos na baila da peça recursal, dissertam
apenas sobre a necessidade ou não do Órgão Licitante exigir na Peça Editalícia Alvará de
Funcionamento e Localização.
Nesta fase de recurso não se cabe questionar as exigências contidas no edital da licitação,
vez que o momento da empresa licitante questionar o ato contínuo da licitação, seria até 02
dias úteis anterior a abertura do certame licitatório, assim prescreve o Art. 41, da Lei
Chave de verificação: domtdf003082c408112018

Pág.: 1 de 3

Edição nº.3082 - XII - Quinta, 08 de novembro de 2018

Federal n°. 8.666/93.
No entanto, examinando a documentação os autos do Processo Administrativo, em especial
a documentação de habilitação da Empresa Recorrente, verifica-se que o Contrato Social
apresentado pela mesma, teve recentemente a sua alteração chancelada pela Junta
Comercial do Estado do Goiás, mais precisamente na data de 21/09/2018. Portanto, em
situação derradeira a todos os outros documentos habilitatórios apresentados. A Junta
Comercial do Estado de Goiás no entendimento raso dessa Comissão, possui fé pública
para atestar todos os dados constantes nos documentos à ela apresentados pelas
empresas instaladas no território de sua Jurisdição.
3. DECISÃO:
Pelo exposto, com lastro na Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, que rege o princípio
da autotutela administrativa, que claramente estabelece a discricionariedade da
Administração Pública rever seus atos eivados de vícios e em respeito aos princípios da
isonomia e da publicidade, pensando ainda em proporcionar à Administração Pública o
maior número de participantes, para que o resultado da licitação surja contrato em
condições mais vantajosa para o Poder Público é o que motiva os membros da Comissão
deliberar o que se segue:
I – Reconsideração da decisão que inabilitou a empresa QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA,
pelo motivo de inconsistência e diferenças nos endereços da empresa licitante, constantes
dos autos desta licitação;
II – Indeferir os pedidos constantes nas contrarrazões apresentadas pela empresa
CONSTRUPOLLI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelos fatos já
registrados nesta decisão recursal;
III – Indeferir os pedidos constantes na peça recursal da empresa QUALYMULTI SERVIÇOS
LTDA, no que se refere na inabilitação das empresas PJ CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA, COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, TERPAC CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS LTDA e CONSTRUPOLLI CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, em razão de não ter apresentado novos elementos capazes
de alterar as convicções dos membros desta Comissão, já registrados na ata da sessão
realizada na data de 24 de outubro de 2018;
IV – Que sagrando-se a empresa licitante QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA vencedora da
licitação, seja comunicada a Secretaria Municipal de Administração, para a designação de
preposto municipal no intuito de através de diligência e ou inspeção in loco, comprovar a
situação de localização da empresa licitante na forma registrada em seu Contrato Social.
Não sendo verdadeiras as informações quanto a localização da sede da empresa licitante,
que seja este procedimento encaminhado a Procuradoria Geral do Município, na forma de
Processo de Sindicância, para se necessário mover as ações que entender possíveis, com
fito a apurar e penalizar a licitante (Art. 90, Art. 93, Art. 96 e demais da Lei Federal n°.
8.666/93).
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V – Remeta-se cópia dos autos e desta decisão à Autoridade Superior para exame.
Teixeira de Freitas, 08 de novembro de 2018.

___________________________
MARIA RENILDE CARDOSO MACHADO
Membro da comissão de licitação
__________________________
ALAN RODRIGUES PEREIRA
Membro da comissão de licitação
__________________________
ANDERSON SALES FRANCISCO
Membro da comissão de licitação
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