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de Parecer Jurídico! relativo ao RecursoOs autos aportaram a esta Assessoria,^Jurídica para'Remissão

Administrativo protocolizada pela empresã\LAR"PÃRATY:LTDÃl!àevidàmente-qualificadas nós autos em epígrafe,

tendo em vista a deçisão què há desabilitòíi, e.que habilitou a erripresVKLSÍLyA^S'̂ - - - •

n*030/2021.

^ Éo breve reíãtório:

^ Análise DA demanda:
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DA admissibilidade;
•'••f

f

f

SANTANA,do Pregão Eletrônico 1

A Lei n° 9.784/99 que reguíãrhenfa'ó^^prócéssb 'administrativo dispõe como pressupostos de
i

admissibilidade do recurso administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida, sob pena
f

de não conhecimento: a manifesta tempestividade, protocolizado perante órgão competente, por quem seja
1 ✓

legitimado e antes de exaurida a esfera administrativa, coriforme transcrevemos abaixo:

"Art. 63.0 recurso não será conhecido quando Interposto:

I- fora do prazo;

II- perante órgão Incompetente;

III - por quem não seja legitimado;

IV-após exaurida a esferaadministrativa."
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O art. 4 da Lei 10.520/2002 preleclona acerca dos prazos para Interposição de recurso, in verbis:

Art.4 Afase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
XVIÍl - declarado o vencedor, quaiquer iicitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
quando ihe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais
iicitantes desde iogo Intjinados para apresentar contra-razões em Igualnúmero de dias, que começarão a correr do
término do orazo do recorrente, séndo-ihes assegurada vista imèdiata dos autos;

Aregra do art. líO da Lei n2 8.666/93 estabelece a cpntagern dós prazos em procêdimentos iicitatórios.

vejamos in verbis:
I ^ -v, )>

f.r./\-• 1

Art. 110 Na cdntagem; dos'prazos estabelecidos nestá .Lei,'exçluir:se-á p dia dp início e incluir-se-á o do

vencimento, econsideràr-se-âõ'o5 dias consecutivos, exce '̂qüan'db for explicitamente disposto em contrário.
1 , ,, , , y JI j ^ J' X ~

Paragrafo único. So se lniciam<e vencem.ossprazqs referidps neste artigo em dia de expediente no órgão ou na

entidade. v, \, t —• í •11/

ur

Destarte, o
- A-'

que se ve: éfque\a.RECORRENTE respeitou jo interstício temporal

reportando-se o presente rêcurso; eminentemente TEMPESTIVAi^râzão^.-peia qual poderá
apreciado o mérito, i ' 1

I .5!

"• : W
DAS RAZÕES DÁ RECORRENTE

egalmente previsto,

ser conhecida e

i - "
A empresa ÍRecorrenteinterpôs peç.a.Teçürsaj emj/írtu.de_çia_^eciM^^ debilitou a mesma e a

conseqüente habilitação da empresa K.SILVA SANTANA do Pregão Eletrônico n" 030/2021. ARecorrente em suas

razoes recursais alega que a empresa Recorrida apresentou certidão de inteiro teor incompleta, descumprindo o

item 9.8.8, uma vez que supostamente a certidão foi emitida apenas da última alteração contratual, não

apresentando ato de inscrição datada de 24/01/2020,1" alteração datada de 16/03/2021, conforme certidão de

especifica anexada ao documento de habilitação, com isso não atendendo a real finalidade da solicitação, que é

a apresentação do inteiro teor de todosos arquivamentos.
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Assevera ainda, que a decisão de inabilitar a recorrente merece ser revista, posto que não poderia o

Pregoeiro ter inabilitado a mesma pela ausência da demonstração de fluxo de caixa (item 9.10.7), pois a saúde

financeira da Recorrente poderia ser aferida de outras formas, conforme exigida em lei.

Aludiu ainda que o Pregoeiro desrespeito os princípios que norteiam as licitações públicas, em

ênfase ao princípio dajsónomiã.

Sendo está à síntese do essencial, passa:se-aÒLiTÍérito>:,

V-' ;
' i.' -

-.VvX-^
AOj;v>,.DA' FUNDAMENTAÇÃO n

í.\x' ^. r- • ' • 1 wii' (> / (
Mm' -

o presente Processo Llcitatórjò-.fòuhstaufãdo.a partir da-elaboração e publicação de edital que previa

todas as normas ecdiqndições,do certam;e'aser realizadp.Todos ds intérèssados êm participar do certame tiveram

acesso aos termos db edital e.poderiam têrjmpugnado cláusulas coni as^quais não concordassem. ARecorrente
. .1 recurso'Òra;apresentad£, õbjetivandòja^sua HabiliQçãò e [habilitação da recorrida para

S 030/2021.

solicita o provimento

o Pregão Eletrônico
/;r" \ ;•- i c

AAdministração deve realizar suas condutãs>emprè've!ándò pelos interesses da sociedade, mas nunca
! " * - " " • 1

dispondo deles, umaj vez que oadministradpr,não goza^^de livre disposição dos bens que administra, pois otitular

desses bens é o povo. Isto significa que a Administração Pública não têm competência pa/a desfazer-se da coisa
! • ^

pública, bem como, não pode desvencilhar-se da sua atribuição de guarda eçgnservação'clo bem. AAdministração

também não pode trai^ferir a terceiros asua tarefa de zelar, proteger evigiar obem. Ademais adisponibilidade

dos interesses públicos somente pode ser feita pelo legislador.

Ao participar de um certame, por força da Lei 8.666/93, a regra é que a licitante apresente todos os
documentos corretamente em conformidade com o edital. Os artigos 3 e 41 da Lei de Licitações tratam do
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princípio da vinculação ao Instrumento convocatório. Que pressupõe que as empresas participantes obedeçam

ao edital.

Avinculação ao Instrumento convocatório deve assegurar aos llcitantes os seus direitos. Nesse sentido,

cabe relembrar a seguinte redação do art. 41 da Lei no 8.666/1993:

"a Administração não pode descümprlr as normas'econdiçõei dò'edital, ão qüilse acha ^trltamente vinculada". Esse

dispositivo é tão restritivo que se utilizou da expressão "estritamente vinculada". - -

Sobre o terna, igual orientação pode ser encontrada no Supremo Tribunal^ Federal (STF), no Superior

Tribunal de Justiça (STJ),no Tribunal'Regional Fe^eraràa llj_Règlão(TRFl) eno Tribunal de Contas da União, como
i '> J ^ •

será a seguir demonstrado. '/'t—r-
—

(\' .Ò'ST^(RMS 2364P/0F) tratou Va/questão.:em.:decisão assim ementada: EMENTA;
•AVRECÜ^SO~ÒRbjNÁRÍ^-,^ MANDADÒ^DE SEGURÀNÇA. cjaNCORRÊNCIA PÚBLICA.
•J/V PROpJdSTa\ FiNANCEIRA^^ «SINÁTURA. DESCLASSIFIWÇÃO. PRINCÍPIOS DA
/\/ VINCUI^ÇÃOAb"INStRUME_rgp cVn)^^^ Epo JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se

^O-licitante apresenta ,sua proposta^ ^finãnceira sem assinatura ou rubrica, resta
',1 cirãcterizidá, pela apócrlfara^fnexlstêhciafdo documento. 2. Impõe-se, pelos princípios

I 5r-, rda vinculação aoinstrumenfãçõnvocátóriò e do julgamento objetivo, a desclassificação
I j1'̂ dp\licitante que não observo^-exjgênçiá prescrita no edital de concorrência. 3. A
; V.obíervância ao princípio constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa
i ; 'Vpárá '̂q Poder Público se dá|medlánte.9^cótejO|Ciás propostas válidas apresentadas pelos
I \\ Vcohcòrren^s, não havendo^co^o^^inclulrina^ayaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É
i .\\|rhp,résc|ndíve[ a assln^ujá-ou rubrica,do licitante ná sua proposta financeira, sob pena
' ' / TT^éra Administração'não,poder-éxlglr-íhe'o cumprimento da obrigação a que se sujeitou.
I '/AiS/Nepdo prpvlme^ntpaá^

I "
O STJ já se manifestou diversasvezes a respelto'do tema (por exemplo; RESP 595079, ROMS 17658). No

RESP 1178657, otribunal decidiu: l
i " /

i ' -
1.. — ADMINISTRATIVO.., ..RROCEDIMENTO__UCITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA

VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem
entendeu de forma escorrelta pela ausência de cumprimento do requisito editalíclo.
Sabese que o procedimento llcitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao
edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei. n. 8.666/93. Tal artigo veda à
Administração odescumprimento dasnormas contidas noedital. Sendo assim, seoedital
prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da
publicação no Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este
deve ser o documento apresentado para que o concorrente suprao requisito relativo à
qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra
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documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não
supre a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que
não foi a solicitada, é privilegiarum concorrente em detrimento de outros, o que feriria
o princípio da igualdade entre os iicitantes.

Logo, não há espaços para arbitrariedades ou escolhas de Iicitantes por regras não estabelecidas no edital.

No mesmo sentido, a Administração deve buscar a proposta mais vantajosa dentro das regras do edital e sem

julgamentos subjetivos. Esclarece-se também que esse princípio está ligado ao princípio da legalidade, previsto
Ti.no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como na Lei Federal de Processo Administrativo. Denota-se,

assim, que o princípio'da legalidade irradia seus efeitos em todos os atos da Administração, de modo que não

existe Interesse público à margem da lei.

A empresa Recorrente apresentou-emVsuas Tazõés reçursais que empresa Recorrida ao juntar seus

documentos de habilitação apVeséntou^çertidão de inteiro teor incpmpJeta/deTcüm oitem 9.8.8,
que a certidão foi emitida apenas-da última alteração-còntratual, hãb apresentando ato de inscrição '

24/01/2020,1" alteração datada de 16/03/2021. O item;9!8:8 do edital assim preleciona:
» J '' ! 't ^Vv. / f

:N:

'A l'>

9.8.8. Certidão SlmpiífIcada~e~EspecífIca expedida'^pèla junta' comerciai, acompanhada da CERTIDÃO DE
INTEIRO TÈOR ' ^

• 1i !
•' J I

, r < \-s " ff,1 • •—*
Inicialmente; necessario estabelecer a.natureza das notasrda.Certidãb.de Inteiro Teor.

--- y^yr•'.y-

uma vez

datada de

ACertidão de Inteiro Teor é-afCÓpial.de,,^documéntos-empresariais arquivados\ • iyyy -A" —J Cor"""
{contratos, aíteraçõp contratuais, atas, entre'' outfqs)^.r-As-ceríidões são certificadas e
Comercial, onde contém por todos os elementos què constam no registro de nascimento da pessoa jurídica.

na Junta Comercial

emitidas pela Junta

incluindo qualquertipo de alteração que eventualmente seja feita.

De acordo cõm"o art"28,']Fc. Ííl,"daTêi n9X666/937cb7i^^^ para a habilitação jurídica dos

Iicitantes a apresentação de "ato constitutivo, estatuto oucontrato social em vigor, devidamente registrado, em

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de

eleição de seus administradores."

vvww.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP; 65.665-000, São João dos Patos/MA



PREFEITURA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N2 06.089.668/0001-33

FOLHA n".

unícef#

Tais exigências habilitatórias têm por objetivo atestar se os particulares interessados em participar da

licitação possuem personalidade e capacidade jurídica sufícientes para serem titulares de direitos e obrigações

perante a Administração Pública, tendo em vista que, no âmbito das licitações e contratos, somente se admite a

apresentação de propostas por pessoas jurídicas regularmente constituídas, com efetivas condições de obrigar-

se contratualmente, e devidamente representados porque de direto, com competência e capacidade para tanto!

O ato constitutivo-oCTcontrato social das ^demais sociedades devem estár acompanhados de todas as

alterações efetuadas oúdaconsolidação respectiva. Para serconsiderado em vigor,.devem observar asexigências
<

previstas em lei, dentre as quais estar registrados na junta comercial.

i • .-S

A empresa Recorrida apresentou junto'ajCRL~sua.Ceftldãb.de inteiro teor com a última alteração, posto
i íer/-'--. j

que todos os seus atos estãõ-consolidados-sendo assim dispensável .info"rmarutodos as alterações. O ato de
!- í •- -'j j •j

consolidar os atos tem poderg^ídlco.edispõe^de todas as informações;átua|iMdas da sociedade, ratificando e
^ ' i ' "'v' i 1validando os demaisieventos constantes no contfato origjpaKe aditivos seguintes. j

i- -:! ^
Porconseguinte. Vejamos queás alegações da RecorrenteTnâo.merecem prosperar, ümavezque padecemi ^9;:—u/j - |

de fundamentos jurídicos factíveis, trazendo elementos factuaisseVinoportunos, não vislumbrando os interesses

da Administração Piíblicai '

Em suas razões á iRecorrente'rlquèr â\evisãordaíclècisão'íio',Pregoeiro por ter inabilitado pela ausência
1 ' •. - ;

da demonstração de fluxo de caixa (item 9>10.7),Tpois.á saúdê^finan da mesma poderia ----

formas, o que não cóndizçom a verdade confórrné mostràremos-a diante.

ser aferida de outras

Preliminarmente devemos vejamos a importância da Demonstração de Fluxo de^Gaixa, uma vezque esta
^ . - X

consiste em uma demonstração^contábil-que-mostra-quais-forám-os-rèsultados financeiros da empresa. Com a

Demonstração do Fluxo de Caixa consegue-se reunir, em um único documento, todas as entradas e saídas de

dinheiro do caixa da empresa. Assim, é possível ter o detalhamento sobre a origem dos recursos obtidos

pela mesma e saber como eles foram aplicados.
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A DFC não incluí apenas as informações sobre o caixa. O demonstrativo de fluxo de caixa traz dados sobre

todas as contas bancárias da empresa e as suas aplicações de liquidez imediata. A Demonstração de Fluxode Caixa

é obrigatória para as empresas com patrimônio líquido superior a dois milhões de reais ou de capital aberto,

segundo a Lei ns 11.638/2007. Pequenas e médias empresas também devem elaborar o demonstrativo, de acordo

com a NBCTG 1000.

Por muito tempo vigorou a Resolução n.9 737/1992 do Conselho Federa

regulamento o qual' estabeleceu a norma brasileira de contabilidade técnica NB

"Divulgação das Demonstrações Contábeis" é, em seu item 6.2, dizia o seguinte:

1 '-Ti .
:

, - •' y i' •
NBC-T-6.2 Dõ Conteúdo dasNotas explicativas '.f ^
6.2.1.> Disposições Gerais.., ;
6.2.1Í1 - Esta Norma-trata! das-,informações mínimas que''-devern'^orí^r/das notas explicativas, informações
adicionais poderão seV-tequeridãs em decorrência da legislação eoutròs|dispositivos reguiamentares específicos em
função dás características da.EntÍda'de.'6:2.2 - Definição e Conteúdó'das'Nõt^s Explicativas.
6.2.2I1 • As notas explicativas são parte integrante dás demonstrações contábeis.

Anorma técnica mencionada,influenciou-nà-elaboração-taríto'dqs Decretos Estadua
L. ÍF

de Contabilidade,

^ T-6, que trata da

sn.9 35.994/19952 6

n.2 36.601/19963 , quanto da Instrução Normativa h.s 2/19964 da^Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio
lllL . . ..1

abordados mais adiante.Grande do Sul (CAGE/RS), instrume'nto's\em" vigor até hoje e que sérão aborda
(

A NBC T-6 foi révogada5 pelo'Cons'elho Fèdêrákdè Contabilidédé;'tendo érh vista que seu conteúdo foi
i- y j-7jíyA', 1 ,

tratado por outras normas brasileiras de còhtabiJidàde.(NBCs)^jD.CónseÍho Federal de Contabilidade (CFC) editou

várias resoluções tratando dasdemonstraçõèTGÕ'ntábeiSie sua^apresentaçãò. Aautarquia vem, inclusive, porforça
I '.J i

da globalização, adequando suas.NBCs aos padrões internacionaisde contabilidade. I

I • /
Neste diapasão, o CFC instituiu regras para a citada adequação ou^ como denominam, para a

convergência6 , estabelecendo várias nomenclaturas, sendo a mais comum as chamadas NBC TGs7 - normas

brasileiras de contabilidade técnicas gerais. Dentre elas, chama-se a atenção para a NBC TG Estrutura Conceituai,

a NBC TG 26 e a NBCTG 1000.
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A NBC TG Estrutura Conceituai é a antiga NBC T-1, que estabelecia as características da Informação

contábil, porém, agora, conta com aprimoramentos buscados na padronização Internacional. Esta NBC TG, em

seu antigo ponto 21 (que vigorou de 2008 a 2011) 8, referia que:

21. As demonstrações contábeis também englobam notas explicativas, quadros suplementares e outras
Informações. Por exemplo, podem conter Informações adicionais que sejam relevantes às necessidades dos usuários
sobre itens constantes do balanço patri- monlai e da demonstração do resultado. Podem Incluirdivulgações sobre
os riscos e Incertezas.que. afetem. a..entldade.e.qualsquer-recursos.e/ou_obrlgações.para os quais não exista
obrigatoriedade de serem reconhecidos no balanço patrimonial (tais como reservas minerais). Informações sobre
segmentos Industriais ou geográficos e o efeito de mudanças de preços sobre a entidade podem também ser
fornecidos sob a forma de informações suplementares. • :

Aredação atjual da NBCTG Estrutura^^Cóncèit^fa^rda^ho ponto 219, as informações adicionais

mencionadas acima:
I%

\k\V-.-i/ s WW/ ' ^Os recursos econômlcos-e^^reívlndicações da entidade que reportada) Informação podem! ainda mudar por outras
razões quenão sejam resultantes deTuá performance flnancejra,' cpmo:'é o caso daemissão adicional desuas ações.
Informações sobre esse tipo de mudanp são necessárias parajdaK.aos usuários uma completa compreensão do
porquê das mudanças jhostfecursos-econômlcps e reivindlcações% da entidade que reporta a Informação e as
implicações dessas mudanças em sua futura performanceiflnancelrá.'̂ (gVifou-se) (

t

i'

^ ft I

ANBC TG 2610 é novo^nqme'vda antiga NBC T19.27^e^rèfe7e'.'i '̂À'presentação' das Demonstrações
Contábeis" - a qual está em plena vÍgénciá?Observem'o'quediZ'este;t"recho: !

I- ^ i
I V ^ • WL ^ ^ tJ , I

í li!
V/-' M

/'te

; \ \ / / •
Conjunto completo de demonstrações contábeis/
O conjunto completo de demonstrações contábeis Inclui:
(a) balanço patrimonial ap final.do período; /
(b) demonstração do resultado do período;
(c) demonstração do resultado abrangente do período; ,/
(d) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período;
(e) demonstração dosfluxos de caixá do período; "" '
(f) demonstração do valor adicionado do período, conforme NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado, se
exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente;
(g) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e outras informações
explanatòrlas;
(h) balanço patrimonial no início do períodomais antigocomparativamente apresentado quandoa entidade aplica
uma política contábil retrospectivamente ou procedeà reapresentação restrospectlva de itens das demonstrações
contábeis, ou aindaquando procedeà reclassificação de Itensde suas demonstrações contábeis. (Redação alterada
pela ResoluçãoCFC n.& 1.376/11)

te-

\
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Já a NBC 16 100011 é o novo nome da antiga NBC T 19.41 e refere a "Contabilidade para Pequenas e

Médias Empresas" - a qual também está em absoluta vigência. Observem o que diz este trecho:

Conjunto completo de demonstrações contábeis
O conjunto completo de demonstrações contábeis da entidade deve incluir todas as seguintes demonstrações:
(a) balanço patrimonial ao finai do período;
(b) demonstração do resultado do período de divulgação; —|
(c)demonstração do resultado abrangente do período dè dlvu|gáção.Ademonstração dp resultado abrangente pode
ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio líquido. Ademonstração
do resultado abrangente, quaiido apresentada separadamente, começa com o resultado do período e se completa
com os itens dos outros resultados abrangentes; |
(d) demonstrado dasmutações do patrimônio líquido parao período de divulgação; |
(e) demonstração dos fluxos de caixa para operíodo de divulgação; |
(f) nptasi explicativas, compreendendoço^résLimpcdàs; polítlcas contábeis significativas e outras informações

explanatórias.

Inegável, que o lnstltüto..'da-yemónstração d fluxos'dé>'çalxa;integr^^^ conjunto de demonstrações
contábeis e possui tal natureza taxatlvã,' nãb podèndojicorrer substituições ou complementos. Justamente por

Integrar as demonstrações contábels,ydemonstração dos fluxos,de caixaVohstItul-se um requisito de qualificação
ti C. - — i; \i'] " I

econômlco-flnancelria, visto quea Lei de Licitações, emseuartigó"31, i.ncisoJj elenca aquelas demonstrações como

condição habilitatória -e, destaca-séj serh^ifazer distinçãOide quáis dessàsjdemonstrações podem ser exigidas.
' .\V\ M Hfí

I ;» • \v i •. / ' i J i]
I --y-s ív--. /// j

Como se vêj é cristalino que .a^decisão-do Pregoeirp^<em.inabilitar-ã empresa. Recorrente se mostra

acertada, dado que a demonstração dps^fluxbs depaixaíjntegra-o^^fojíde documentos que indicam o conjunto
' ' • ^ ^"*•*" —' ' ' ^̂ I

completo de demonstrações contábeis,"éssèhcial-para,a''̂ rmnJstryçãp Púb analisar a habilitação econômlco-

financeira desta, não podendo a empresa supra ter aèixádo de apresentar junto a sua documentação acostada

aos autos do PregãojEletrônico G3G/2021.

/
Cumpre frisarque a empresa recorrente fora inabilitada do certame, e buscá-uma manobra com o recurso

ora apresentado, para que ocorra um fracasso do Pregão Eletrônico Ns 030/2021, para então a mesma ter outra

oportunidade de satisfazer seus interesses.

Desse modo, demonstra-se o despreparo da empresa Recorrente em trazer elementos e razões e que

padecem de sustentação legal, buscando apenas com o seu recurso criar o chamado tumulto processual, tendo
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suas alegações descabidas e imbuídas de má fé, posto não possuem qualquer materialidade. Ademais, cabe

destacar, que a peça processual impetrada é infundada, padecendo de razões factíveis.

Nesse diapasão, não merece prosperar o recurso ora apresentada pela Recorrente, entendendo esta

Assessoria Jurídica pelo NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, posto que os seus fundamentos Justificam a não

reconsideração da decisão do Pregoeiro, uma vez que foram cumpridos de forma acertada todos os atos

necessários para a execuçãoUo processo licitatório.

Dispositivo:

I ' "i ' V
Assim, após detida análise da manifèstaçãò^éJnterposição^de recurso, obedecendo aos princípios que

1 'riy
norteiam a Licitaçãoje a Admlnistração^Pública, conclui-se por GONHECER-dorRecurso Administrativo interposto,

: ; - iírry;W "-I • I . . '._ _I_ddrecurso,,mantendo-se o julgamento-Iniciakle HABILITAÇÃO e DECLARAÇAO

M'
opinando pelo NAO PROVIMENTO do

DE VENCEDOR. |
•,

' i\' _

\U^

mk- Jhn

\UÍ
Sendo acolhido o presente opinatiyp, cqrn repercüssão;nãcértarhe,:sugiro o envio a Administração, e que• A . -. {p I

seja devidamente publicado, fio mesmo'local efetivado no edita'lj a/fim ée dar-o máximo de publicidade,

recomendando inclusive a còmuhicáção''às "'empresas interessadas/na/participaçãò> *'* —-

5e evitar;pr;ej,uizos.^ ^ y/yjf - y

•{(y'"y-
y É o Darecer.iSub Censura:

de sorte a unificar o

procedimento entrebs Ijcitantès

E o parecer. iSub Censura:

y Encaminhamento:
N\

V/

Sendo assim, tendo em. vista, o cumprimento do'presente, encaminhãmqs^yos autos à Comissão
\ è

Permanente de Licitação'-CPL, para apreciaçõodó Parecer Jurídico exarado.

São João dos Patos/Ma 18 de março de 2022

Lo^e:Francisco Eduardo da Veiga Lopes

Pregoeiro
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