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Assunto: RECEBIMENTO DE RECURSO 

A Comissao Permanente de Licitagao da Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS —MA, 

informa a quem possa interessar a os licitantes participantes do processo que foi aberto o prazo 

recursal no dia 09 de janeiro de 2023, o qual a empress: BARA CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 

n° 09.439.967/0001-49 sediada em Avenida Maestro Joao Nunes/ Avenida Ana Jansen, 

Pavimento 7, Torre II, SL 9 Bairro Ponta D areia, CEP 65.077-355 - Sao Luis — MA apresentou 

hoje, sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023, via e-mail, de forma TEMPESTIVA RECURSO 

ADMINISTRATIVO contra sua inabilitagao conforme disposto na ata de julgamento da TOMADA 

DE PRE~OS N° 019/2022, objetivando a Contratacao de empresa para a prestapao de servicos 

de Requalificacao Urbana, compreendendo Pavimentagao em Paralelepipedo na Zona Rural 

Municipio, nos Povoados: Assentamento, Mata do Chico Estevao a Saco do Belizario. 
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I L USTRI SSl M O SENHOR PRESI DENTE E DEMAI S M EM BROS DA COM I SSAO 
PERMANENTE DE LICITAcOES- CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO 
DOS PATOS- MARANHAO. 

REFERENCIA: TOMADA DE PRE~OS N° 019/2022.PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 161101/2022. 

OBJETO: Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de Requalificacao Urbana, 
compreendendo Pavimentacao em Paralelepipedo na Zona Rural do Municipio, nos Povoados: 
Assentamento, Mata do Chico estevao a Saco do Belizario. 

A BA RA CO N ST R U cO ES E I R E L I , CNPJ n° 09.439.967/0001-49 sediada em Avenida Maestro 
Joao Nunes/ Avenida Ana Jansen, Pavimento 7, Torre II, SL 9 Bairro Ponta D areia, CEP 65.077-355 -
Sao Luis — MA, por intermedio de seu representante legal o Sr.(a) Sra. Alana Rayssa Silva a Silva, 
carteira de Identidade n. ° 048106702013-9 e CPF n. 614.041.263-33, residente a domiciliado na Rua 
03 Quadra 10 Casa 18 Bairro Recanto Turu — CEP 65.068-869, na cidade de Sao Luis, vem, corn o 
devido acato, a presenca de V.Sa., corn fulcro na alinea "a", do inciso I, do art. 109, da Lei N° 8666/93, 
a fim de interpor 

RECURSOADM I NISTRATIVO, 

Contra a decisao desse Ilustre Presidente a Comisslo Permanente de Licitacoes - CPL queINABILITOU 
a recorrente para a TOMADA DE PRE~OS N° 019/2022, demonstrando os motivos de seu 
inconformismo pelas razOes a seguir articuladas: 

DA TEM PESTIVI DADE 

Destaca-se, ab initio, a tempestividade do presente recurso, em razao da decisao ter sido 
proferida em 06/01/2023 data da segunda secao a publicada na data 09/01/2022 no portal do municipio 
https://licitacoes.saojoaodospatos.ma.gov.br/ conforme ata assinada. 

EASE LEGALs 

"'Art,. 109.. 00% aster da Adtr 4n(%trcao .de orrante%..da apllcaçEo deata Lat 
cabem: t curao._ no; pr zo e S (cinco). dais -uc contsr d8 .intJ o 
do to au ,day lmvr*tur. da a nos > as * des: 

~) habtht.ço cu inabtUtacEa do L$clter+te 

SÃO.3470 DOS PATOS (MA) a;?9!:de janeira de 2023. 

CONAZS ►O PERMA*LEP TE DE LzcrrA+Aot 

Gl$vanae NolEta Ara 4o CarrG 
Presidelnte da ;CPL 

PraaFnc*aco Edaxerda de 1t I Ia Larpee 
Se~cretario da CPL 

1. f t i' _f & yr ter l t' a"{rr , 
suefaeeny vtslre do Otivaredra 

Mernbro"da CPL 
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Nesse contexto, o inciso I, alinea "a", do art. 109 da Lei n° 8.666/1993 estabelece que o prazo 
para apresentacao das razOes de recurso administrativo encerrar-se-a depoisde transcorridos 05 (cinco) 
dias uteis apbs a sua manifestacao. Vejamos: 

t. 109. Dos atos da Administracao decorrentes da aplicacaodesta Lei 
cabem: 

I - Recurso, no pr azo de 5 (cinco) di as Cites a contar daintimacao 
do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitacao ou inabilitacao do licitante;(...) 

Dessa forma, tendo sido protocoladas as razOes nesta data, forcoso concluir porsua plena 
tempestividade. 

DAS CONSI DERAcOES I NI CIAI S 

Ilustre Sr. Presidente da CPL e Comissao Permanente de Licitacoes daPREFEITURA 
MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA. 

O respeitavel julgamento do presente recurso interposto, recai neste momento para sua 
responsabilidade, o qual a empresa Recorrente confia na lisura, na isonomia a na imparcialidade a ser 
praticada no julgamento em questao, buscando pela proposta maisvantajosa para esta dignissima 
administracao, onde a todo o momento demostraremosnosso Direito Liquido a Certo e o cumprimento 
pleno de todas as exigencias do presente processo licitatbrio. 

DOS FATOS 

A empresa BA RA CO N ST R U cO ES El R E L I , CNPJ n° 09.439.967/0001-49 interessada 
em participar do certame licitatbrio em referencia, adquiriu o Edital de Licitacao na modalidade Tomada 
dePrecos n° 019/2022, tendo por objeto: Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de 
Requalificacao Urbana, compreendendo Pavimentacao em Paralelepipedo na Zona Rural do 
Municipio, nos Povoados: Assentamento, Mata do Chico estevao a Saco do Belizario. Organizando 
toda sua documentacao, bem Como elaborando sua proposta de precos para o certame licitacional 
susografado, a recorrente inclinou-se a participar corn a mais estrita observancia das exigencias 
editalicias. 

No entanto, o Presidente da Comissao Permanente de LicitacOes julgou a subscrevente 
inabilitada sob a alegacao de que a mesma apresentou a documentacao emdesconformidade corn as 
exigencias do Edital, em razao da nao apresentacao do Certifieado de Registro Cadastral — CRC da 
Administracao publica Federal, estadual ou Municipal solicitado no item 4.1.1, do edital, sendo 
declarada inabilitada. 

Ocorre que, essa decisao nao se mostra consentanea corn as normas legais aplicaveis a 
especie, como adiante ficara demonstrado. 
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Nessa sendo, a Recorrente oportuna' 4 '5M a devia venia, traz a lume as questOes de fato 
e de direito que desautorizam a inabilitacao da recorrente, devendo a respeitavel decisao na qual 
insurge-se ser reforma. 

DAS RAZOES DA REFORM A 

A) Nao apresentacao do Certificado de Registro Cadastral — CRC da 
Administrapao publica Federal, estadual ou M unicipal solicitado no item 4.1.1, 
do edital. 

O ilustre Presidente da Comissao Permanente de LicitacOes da Prefeitura Municipal de Sao 
Joao dos Patos/MA equivocou-se ao considerar a empresa BARA CONSTRUcOES El REL I, CNPJ 
n° 09.439.967/0001-49 inabilitada no certame em apreco pelos motivos acima expostos já que os 
mesmos nao se caracterizam como veridicos, haja vista que a empresa recorrente nao deixou de cumprir 
as exigencias estabelecidas no edital da Tomada de Precos n° 019/2022. 

Inicialmente, para melhor entendermos as exigencias estabelecidas no edital, vejamos o que 
dispoe o item 4.1.1, da Tomada de Precos n° 019/2022: 

4.1.1 Certificado de Registro Cadastral — CRC, emitido pela Prefeitura 
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS — MA ou qualquer outra entidade 
da Administracao publica Federal, Estadual ou M unicipal. 

Observe que o motivo que inabilitou a empresa recorrente de fato nao prospera,analisando o 
conteudo da exigencia no edital vimos que o mesmo solicita um registro de cadastro (CRC) em 
qualquer orgao da Administracao publica. 

Para atender tal exigencia a n rio quea empresa parti ci pante apresente qualquer 
Certificado de Registro Cadastral — CRC da Administracao publica. Na ocasiao, como solicitado no 
edital foi apresentado o Sistema de Cadastramento Unificado de Forneoedores-SC ' dentro do 
prazo de validade 20/12/2022 tendo em vista em a licitacao aconteceu na data 19/12/2022. Assim 
atendendo as exigencias do item 4.1.1 corn a apresentadao do CRC da Administracao publica Federal, nao 
deixando de atender as exigencias do edital o que torna este motivo de inabilitacao um equivoco por 
parte do Presidente a Comissao Permanente de LicitacOes ensejando na reformulacao desta decisao 
de inabilitacao do participante recorrente. 

Vq amos: 

Os documentos apresentados de habilitacao encontra todos em anexo no portal do municipio onde os 
mesmo estaO disponivel para consulta. https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ 

Todos os documentos foram apresentados numerado sendo que o mesmo se encontra na pagiga 2/79 
conforme imagem apresentada mais a baixo. 
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Pois bem, uma simples conferida corn atencao, ficaria totalmente claro a constatado pelo 
Presidente a Comissao, que o (CRC) Federal consta no referido documento, estando atendida a exigencia 
editalicia. 

Nessa linha, portanto, a na busca da proposta mais vantajosa a administracao, seriaatribuicao, do 
Presidente da CPL analisar de forma correta toda a documentacao de habilitacAo apresentada, uma .... ....... .... . .. 
vez que foi apresentado o Sistema de Cadastramento Unificado de Forneeedores— SICAF. 
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Alem do mais, oportuno destacar que a decisao, ora recorrida, profana corn veemencia 
o principio da vinculacao ao instrumento convocatorio, porquanto aplica criterio alheio as 
disposicOes editalicias, vez que o instrumento Convocatbrio, especificamente, no item 4.1.1, 
como destacado acima traz o conectivo de disjuncAo inclusiva: "OU"; podendo a licitante atender 
a exigencia prevista de uma das formas, de acordo corn edital: 

• Certificado de Registro Cadastral — CRC, emitido pela Prefeitura Municipal de SAO 
JOAO DOS PATOS — MA ou qualquer outra entidade da Administracao publica 
Federal, Estadual ou Municipal 

Cumpre registrar que a decisao de inabilitar a recorrente, simultaneamente, configura 
sobremaneira, flagrante restriçao na busca da Proposta mais vantajosa para 
Administraçao Publica, bem como ao carater competitivo do procedimento licitatbrio. 

Nao recta duvidas, eonformealic ercado na maloritfiria doutrinaaiurisprudencia 
hodierna, acerca da materia, que quaisquer atos que supostamente se aponham ao carater 
de competicao do certame, preiudicam a busca da proposta mai s vantai osa, destarte, 
subtraindo a essencia maisvalorosa das licitapoespublicas. 

Portanto, tal entendimento do Presidente da CPL, deve ser observado corn 
RESERVADO ACAUTELAMENTO, sobretudo quando versar sobre supostos 
desatendimentos que vao de contrario ao disposto no instrumento convocatorio. 

DA CONTRADI CAO DA DECI SAO 

Vejamos o que diz a CPL na letra A) da sua decisao: 

BARRA coN$TRUCOES EIREU CNN n° 0L439,96f94Qi49 

a) Por nao apresentar Certtflcado de Regietro Cadastral — CRC emitido pela Prefeitur 
Municipal de SAo JoA4 DOS PATOS MA ou quelquer outra entidade da Admtntstraçâo
publica Federal, estadual ou Municipal 

Dessa forma, diante dos argumentos faticos a juridicos acima demonstrados, bem como 
corn base aos principios do formalismo moderado a da obtencao da proposta maisvantajosa a 
Administrar Ao, a razoabilidade, legalidade a impessoalidade, corn sustento na busca da verdade 
material, a qua! estabelece que o orgao licitante deve proceder o instituto da diligencia, 
possibilitando, assim, o reconhecimento da ilegalidade da decisao tomada pela Autoridade 
Coatora e o consequente ajuste na conferencia da documentacao apresentada, corn amparo 
nos principios da razoabilidade a proporcionalidade, bem como, especialmente, da selecao da 
melhor proposta para a Administracao (economicidade) se faz medida necessaria para garantir o 
direito liquido e certo da  BARA CONSTRUcOES El REL I  em participar da disputa em 
questao. 

DA LEGALI DADE. 
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Inicialmente, cabe destacar que a licitacao se encontra subjugada aos principios da 
vinculacao ao instrumento convocatbrio, corn previsao nos artigos 3° da Lei 8.666/93, alterada 
e consolidada, in verbis: 

Art. 3°. A licitacao destina-se a garantir a observancia do 
principio constitucional da isonomia, a selecao da proposta mais 
vantajosa para a administracao e a promocao do 
desenvolvimento nacional sustentavel a sera processada e 
julgada em estrita conformidade corn os principios basicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculacao ao 
instrumento convocatbrio, do julgamento objetivo a dos que lhes 
sao correlatos. 

De acordo corn o § 1°, inciso I, do art. 3°, da Lei n° 8666/93, a vedado aos agentespublicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacao, 
clausulas ou condicOes que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu carater competitivo a estabelecam preferenciasou 
distincOes em razao da naturalidade, da sede ou domicilio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstancia impertinente ou 
irrelevante para o especifico objeto do contrato; 

O principio da vinculacao ao instrumento convocatbrio encontra previsao no caput do 
art.41 da Lei n° 8.666/93, impondo a Administracao o dever de cumprir as normas a condicoes 
previamente fixadas no edital ao qual se acha estritamente vinculada, litteris: 

Art. 41. A Administracao nao pode descumprir as normas e 
condicoes do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Art. 
55. Sao clausulas necessarias em todo contrato as que 
estabelecam: (...); XI - a vinculacao ao edital de licitacao ou ao 
termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e a proposta do 
licitante vencedor; 

Sobre o assunto, convem trazer a colacao a respeitada doutrina de Hely Lopes 
Meireles, Carlos An Sundfeld e Marcal Justen Filho, respectivamente: 

"A vinculacao ao edital significa que a Administracao e os 
licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do 
permitido no instrumento convocatbrio da licitacao, querquanto 
ao procedimento, quer quanto a documentacao, as propostas, ao 
julgamento a ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as 
regras do certame, tornam-se obrigatbrias para aquela licitacao 
durante todo o procedimento a para todos os seus participantes, 
inclusive para o brgao ou entidade licitadora.Nem se compreenderia 
que a Administracao fixasse no edital o modo e a forma de 
participacao dos licitantes, bem como as condicOes para a 
elaboracao de ofertas, e, no decorrer do procedimento ou na 
realizacao do julgamento ou no contrato, se afastasse do 
estabelecido a admitisse documentacao epropostas em desacordo 
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corn o solicitado. O edital e a lei interna da licitadao, e, como tat, 
vincula aos seus termos tantoos licitantes quanto a Administracao 
que o expediu (art. 41)" (in"Direito Administrativo Brasileiro", 21a 
Ed., p. 249. Sao Paulo:Malheiros, 1996). 
"A vinculacao ao instrumento convocatbrio cumpre triplo 
objetivo. De um lado, aferra a Administracao ao Direito, na 
medida em que a sujeita ao respeito de seus proprios atos. De 
outro, impede a criacao de etapas ad hoc ou a eleicao, depois de 
iniciado o procedimento, de criterios de habilitacao ou 
julgamento destinados a privilegiar licitantes. Por fim, evita 
surpresas para estes, que podem formular suas propostas corn 
inteira ciencia do que deles pretende o licitador. Apbs o inicioda 
licitadao, a iinica surpresa para os licitantes deve ser quanto ao 
conteudo das propostas a seus concorrentes". (in "Licitacao e 
contrato administrativo". 28 Ed., p.21. Sao Paulo: Malheiros, 1994). 
"O instrumento convocatorio cristaliza a competencia 
discricionaria da Administracao, que se vincula a seus termos. Ao 
descumprir normas constantes do edital, a AdministracAoPublica 
frustra a prbpria razAo de ser da licitadoo. Viola os principios 
norteadores da atividade administrativa, tais como a legalidade, a 
moralidade, a isonomia. (..)." (in "Comentarios a Lei de LicitacOes 
e Contratos Administrativos". 9a Ed., p. 384/385. Silo Paulo: 
Dialetica, 2002). 

Infere-se, da legislacao especial aplicavel a da doutrina, que o Edital é a lei internada 
licitadao. Uma vez dispostas no edital as regras do certame, cumpre ao Administradore aos 
licitantes a sua estrita observancia, de modo a assegurar o cumprimento da legislacAoaplicavel a das 
regras da licitadoo, previamente dispostas no edital, para, consequentemente, preservar o 
tratamento igualitario dos licitantes (principios da legalidade a isonomia). 

A jurisprudencia dos tribunais a pacifica neste sentido: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANQA. LICITACAO. PRINCIPIO DA 
VINCULAcAO DO INSTRUMENTO CON VOCATORIO. 
Por forca do principio da vinculaçao do instrumento 
convocatbrio (art. 41 da Lei n. 8.666/93), neo pode a 
Administracao deizar de cumprir as normas constantes no 
edital de licitacao, nem o particular se abster de atender as 
exi genci as all estabel eci das. Assim, lido se verifica a ocorrencia 
de fumus boni iuris a periculum in mora. O indeferimento da 
liminar fica mantido. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento N° 70056903388, 
Segunda Camara Civel, Tribunal de Justica doRS, Relator: Joao 
Barcelos de Souza Junior, Julgado em 04/12/2013) (TJ-RS - Al: 
70056903388 RS, Relator: Joao 

Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 04/12/2013, 
Segunda Camara Civel, Data de Publicacao: Diario da Justica do dia 
10/12/2013) (Grifamos) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITA~AO E CONTRATO 
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Cdndtri} 5:;

ADMINISTRATIVO. ANTECIPAcAO DE TUTELA. NAO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. 
PRINCIPIO DA VINCULACAO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATORIO. O edital e a lei internado 
procedimento licitatorio, no pode ser descumprido pela 
Administracao a deve ser observado por todos os licitantes, para 
que concorram em igualdade de condiroes. EXIGENCIA DE 
QUALIFICACAO TECNICA. PROVA DE 
EXPERIENCIA ANTERIOR. E possivel a exigencia de 
comprovacao de experiencia anterior, a fim de demonstrar a 
capacidade tecnica da empresa. O objeto da licitacao e a 
contratacao de empresa para prestacao de servicos de 
desenvolvimento de lay-out de formularios, impressao, 
acabamento a expedicao, ou seja, exige aptidao tecnolbgica e 
operacional. Conquanto impositiva a comprovacao da prestacao 
dos servicos licitados ou compativeis, a autora naodemonstrou a 
sua aptidao tecnica, bem como a experiencia indispensavel 
adjudicacao. Ausencia de ilegalidade^ no Edital. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROVIDO. UNANIME. 
(Agravo de Instrumento N° 70068975481, Vigesima Segunda 
Camara Civel, Tribunal de Justica do RS, Relator: Denise 
Oliveira Cezar, Julgado em 09/06/2016). (TJ-RS - Al: 
70068975481 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de 
Julgamento: 09/06/2016, Vigesima Segunda Camara Civel, Data 
de Publicacao: Diario da Justica do dia 14/06/2016) (Grifamos) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 
SEGURANcA. LICITAcAO. INAB 1 LITAcAO. 

Importante salientar que, em se tratando de norma constante de Edital, deve haver 
vinculacao ao instrumento convocatorio, sob pena de afronta ao proprio principio da seguranca 
juridica. Do contrario, seriam permitidas inumeras alteracoes dos criterios dejulgamento a da 
pr6pria execucao de seu objeto, perpetuando-se total inseguranca de seus termos. 

Neste contexto, resta cristalino que a decisao do Presidente fere de morte os principios 
basilares do Processo Licitatorio, em especial, o da isonomia, que garante tratamento 
igualitario entre os participantes do certame. 

Portanto, diante dos argumentos faticos a juridicos acima demonstrados, bem como 
corn base aos principios da vinculacao ao instrumento convocatorio, da isonomia a da obtencao da 
proposta mais vantajosa a Administracao, da legalidade, a ao da impessoalidade, a respeitavel 
decisao do Sr. Presidente da CPL deve ser reformada, passando a considerar a empresa licitante 
Recorrente como HABILITADA, sob pena de macular de vicio insanavel todo o certame. 

DOS PEDI DOS 

Aduzidas as razoes que balizaram o presente recurso, esta RECORRENTE, requer, corn supedaneo 
na Lei n°. 8.666/93 a suas posteriores alteracoes, bem como as demais legislacoes vigentes, o 
recebimento, analise a admissao desta peca. 

Ademais, diante das razoes de fato e de Direito aqui aduzidas, requer-se seja julgado 
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procedente o recurso administrativo ora interposto, reformando-se a decisao do Sr. Presidente 
da CPL que resultou na INABILITAcAO da empresa BARA CONSTRUcOES El REL I, ora 
Recorrente, por ser medida da mais estreita Justica. 

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, corn efeito para que, 
reconhecendo-se a ilegalidade da decisao hostilizada, como de rigor, admita-se a 
HABILITAcAO da recorrente, ja que habilitada a tanto a mesma esta, bem como pelas RazOes 
e Fundamentos Expostos. 

Requer caso no seja considerada a decisao guerreada, que sejam enviadas as presentesrazOes, 
a apreciacao da autoridade hierarquicamente superior, para os fins de direito, conforme preve 
o §4° do art. 109 da Lei n° 8.666/1993, como tambem poderemos fazer use da prerrogativa 
constante no §10  do art. 113 da supracitada lei. 

Requer-se, ainda, a rnotivacao 
tecnica e/ou juridica para o provimento ou no provimento na analise 

da presente impugnacao, conforme determina o art. 2°, § unico, inciso VII, c/c art. 50 da Lei Federal 
no 9.784/1999, Acordao do TCU 4064/2009 Primeira Camara {Relacao}, nos termos acima 
expostos. 

No mais, lastreada nas razoes recursais, requer-se que esse respeitavel Presidente e a ilustreComissao 
Permanente de LicitacOes reconsidere sua decisao que cominou na inabilitacao da empresa 
Recorrente, sendo que, na hipotese nao esperada disso nao ocorrer, ANULEtodo o feito corn 
fulcro no art. 49, da Lei n° 8.666, de 1993. 

Termos em que, 
Pede a espera DEFERIMENTO. 

Sao 

Luis/MA, 12 de Janeiro de 2023. 

R resentante Legal 
Sra. Alana Rayssa Silva e Silva, 

RG N. 00481067020139 e CPF n. 614.041.263-33 
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ANEXO XX 
CARTA CREDENCIAL 

limo. Sr. 

Presidente a demais Membros da Comissao Permanente de Licitacao 
Prefeitura Municipal de Morros 
Morros - MA 

Licitacao: Tomada de Precos n° 019/2022. — Adm 161101/2022 
Data da realizacao do certame:19 de dezembro de 2022. 

Prezados senhores, 

A BARA CONSTRUcOES El REL I , CNPJ n° 09.439.967/0001-49 sediada em Avenida Maestro Joao 

Nunes/ Avenida Ana Jansem, Pavimento 7, Torre II, SL 9 Bairro Ponta Dareia, CEP 65.077-355 — Sao 

Luis — MA , por intermedio de seu representante legal o Sr. ALDO MARCOZZI DE SOUSA 

ESPI NDOLA, inscrito no CPF n. 516.083.753-15 e RG n. 000099159098-8 SSP/MA, brasileiro, 

divorciado, empresario, residente na Rua 24 de Outubro, n. 48 Bairro Monte Castelo — CEP: 65.035-

790 - Sao Luis — MA, declara para fins de direito, que o Sr.(a) Sra. Alana Rayssa Silva a Silva, 

carteira de Identidade n. O0481067020139 e CPF n. 614.041.263-33, residente a domiciliado 

a Rua 03 Quadra 10 casa 18 Bairro Recanto Turu — CEP 65.068-869, na cidade de Sao Luis, Estado do 

Maranhao , e constituido nosso representante legal para participacao na licitacao na modalidade 

TOM ADA DE PREQOS N° 019/2022, sob a forma de execucao indireta a regime de empreitada por 

preco global, do tipo menor preco, destinada a contratarao de pessoa juridica para execucao da obra de 

construcao de uma Creche Infantil na Sede do Municipi de Morros/MA, perante a Comissao 

Permanente de Licitacao da Prefeitura Municipal de Morros, para o qual outorgamos poderes 

necessarios a suficientes para atuar em todas as fases do processo licitat6rio a corn poderes expressos 

para interpor recursos, desistir de recursos, assinar/emitir/receber quaisquer documentos em nome 

desta empresa, bem como tudo que fizer necessario para o fiel cumprimento deste mandato. 

Sao Luis 17 de dezembro de 2022 

ALDO MARCOZZI Assinado de forma digital por 

SOUSA ALDO MARCOZZI SOUSA 
ESPIN DOLA:51608375315 

ES P I N DO LA:516083 7, _ Dados; 2022.12.1712 4738 
5315 -0300' 

BARA CONSTRUcOES EIRELI 
ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA 

CRAMA 5788 
Procurador 
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