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Diário Oficial 
Nº 1853 - ANO IX QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2018 Prefeitura de Extremoz 
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IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2018 

 
O Município de Extremoz/RN, através de sua pregoeira oficial, torna público o resultado da licitação acima 
epigrafada – Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Unidade de Atenção 
Especializada – Hospital e Maternidade Presidente Café Filho, conforme Emenda Parlamentar liberada 
através da proposta de nº. 11362.487000/1170-39. Empresas Vencedoras:  CRM COMERCIAL LTDA- 
CNPJ: 04.679.119/0001-93, saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE - 03 ; DJ COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI- CNPJ: 20.928.363/0001-07, saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE - 04, LOTE - 09 ; E. R. COM. 
VAREJISTA E SERV. LTDA - ME- CNPJ: 03.633.939/0001-81, saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE - 07, 
LOTE – 08; J.J PARTICIPACOES- CNPJ: 20.903.036/0001-92, saiu vencedor(a) no(s) lote(s): LOTE - 05 ; 
NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI- CNPJ: 18.588.224/0001-21, saiu vencedor(a) no(s) 
lote(s) : LOTE - 10, LOTE - 11, LOTE - 06, LOTE - 01, LOTE - 02; 
 Extremoz/RN, em 27 de novembro de 2018. 

 
Sandra Gervaise de Araújo 

Pregoeira 
 
 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018 

 
O Município de Extremoz/RN, através de sua Pregoeira oficial, torna público o Ato de Adjudicação da 
licitação acima epigrafada – Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a 
Unidade de Atenção Especializada – Hospital e Maternidade Presidente Café Filho, conforme Emenda 
Parlamentar liberada através da proposta de nº. 11362.487000/1170-39. Empresas Vencedoras:  CRM 
COMERCIAL LTDA- CNPJ: 04.679.119/0001-93, saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE - 03 ; DJ COMERCIO 
E SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 20.928.363/0001-07, saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE - 04, LOTE - 09 ; E. 
R. COM. VAREJISTA E SERV. LTDA - ME- CNPJ: 03.633.939/0001-81, saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : 
LOTE - 07, LOTE – 08; J.J PARTICIPACOES- CNPJ: 20.903.036/0001-92, saiu vencedor(a) no(s) lote(s): 
LOTE - 05 ; NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI- CNPJ: 18.588.224/0001-21, saiu 
vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE - 10, LOTE - 11, LOTE - 06, LOTE - 01, LOTE - 02. Fica assim a presente 
licitação ADJUDICADA. 
Extremoz/RN, em 27 de novembro de 2018. 

 
Sandra Gervaise de Araújo 

Pregoeira 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018 

 
O Município de Extremoz/RN, através de sua Pregoeira oficial, torna público o Ato de Homologação da 
licitação acima epigrafada – Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a 
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Unidade de Atenção Especializada – Hospital e Maternidade Presidente Café Filho, conforme Emenda 
Parlamentar liberada através da proposta de nº. 11362.487000/1170-39. Empresas Vencedoras:  CRM 
COMERCIAL LTDA- CNPJ: 04.679.119/0001-93, saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE - 03 ; DJ COMERCIO 
E SERVIÇOS EIRELI- CNPJ: 20.928.363/0001-07, saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE - 04, LOTE - 09 ; E. 
R. COM. VAREJISTA E SERV. LTDA - ME- CNPJ: 03.633.939/0001-81, saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : 
LOTE - 07, LOTE – 08; J.J PARTICIPACOES- CNPJ: 20.903.036/0001-92, saiu vencedor(a) no(s) lote(s): 
LOTE - 05 ; NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI- CNPJ: 18.588.224/0001-21, saiu 
vencedor(a) no(s) lote(s) : LOTE - 10, LOTE - 11, LOTE - 06, LOTE - 01, LOTE - 02. Fica assim a presente 
licitação HOMOLOGADA. 
 Extremoz/RN, em 28 de novembro de 2018 
 

ÂNGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde 

 
 

 
 

PORTARIA Nº 077/2018 – PRESI-SAAE/ EXTREMOZ-RN 
 

 
  O Diretor - Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009, e 

 
  CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 

67, §§ 1º E 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados 
através de um representante da Administração;  

  CONSIDERANDO, a necessidade de promover a fiel execução contratual, a melhoria 
contínua e eficaz acompanhamento e fiscalização da execução do contrato e garantir os objetivos 
intransponíveis da contratação, dentre eles a isonomia da competição, a vantajosidade e a eficiência da 
prestação dos serviços; 

  CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter um fiscal formalmente designado 
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;  

 
RESOLVE:  
 
  Art. 1º Designar o servidor WALLYSON GLAYSON GOMES DE ALMEIDA, matrícula n° 54, 

da função de Gestor do Contrato n°. 028/2018, decorrente do processo com protocolo nº. 066/2018, 
celebrado com a empresa BACURAU E MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ n°. 
12.452.506/001-10, que trata da Contratação de Serviços Jurídicos da Autarquia Municipal com Pratica em 
Processo Administrativo Disciplinar, Organização, Analise e Acompanhamento, conforme os itens da ata de 
registro de preço de número 023/2018 do SAAE/ EXTREMOZ, durante sua vigência (18/10/2019) e enquanto 
perdurar obrigações contratuais, devendo: 

I- auxiliar o setor requisitante do Contrato quanto à fiscalização do seu objeto; 
II- acompanhar a execução, fiscalizar e exigir da contratada o cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo os prazos estabelecidos no acordo; 
III- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato sobre descumprimentos das 

cláusulas contratuais ocorridos e término da vigência, este com antecedência mínima de 03 
(três) meses e somente quando necessitar de prorrogação contratual; 

  
IV- providenciar, em tempo hábil, os documentos necessários para que a contratada possa emitir 

as notas fiscais pertinentes; 
V- sugerir melhorias no modo de execução contratual; 
VI- informar a presidência e/ou o setor requisitante do Contrato os casos de afastamento; 
VII- zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos 

serviços fornecidos e dos serviços prestados ao SAAE;  
VIII- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;  
IX- Indicar eventuais glosas das faturas. 
 
  Art. 2º Dê ciência aos interessados. 
 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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  Art. 3º Autue-se no processo. 
 
  Art. 4º Esta portaria entrará em vigor a partir da sua publicação. 
 
  Art. 5º Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

    Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 29 de Novembro de 2018. 
 
 

 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 

DIRETOR PRESIDENTE 
 
 
 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOS/RN, vinculado à Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização do 
Primeiro Termo Aditivo onde prorroga a vigência do Contrato nº 017/2017, referente ao Pregão Presencial nº 
014/2017, consoante se segue: 
 
PROCESSO n°. 076/2018 
INTERESSADO: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA 
CNPJ n°. 40.998.734/0001-26 
OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato nº. 017/2017, referente a prestação de serviço para cessão de 
direito de uso de Software com Sistema Integrados de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, 
Licitação, Compras e Contrato, Recursos Humanos e Folha de Pagamento e Portal da Transparência.   
VALOR GLOBAL: R$ 60.750,00 (sessenta mil, setecentos e cinquenta reais 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária – 20.001; Projeto/Atividade – 04.122.007.2010; 
Elemento de Despesa – 339039-00; Fonte de Recursos – 01004. 
VIGENCIA: O prazo de vigência dar-se-á de 01/12/2018 a 30/11/2019 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
DATA: 29 de novembro de 2018. 
  
Extremoz/RN, 29 de novembro de 2018. 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente - SAAE – Extremoz/RN 

 

 

 

Ata de Julgamento de Recurso Administrativo Pregão Presencial  nº 22/2018 
Licitação nº 000043/2018 - Processo Adm. Nº. 65/2018. 

 
 

  
             Às 14:00 do dia 28 de novembro de 2018, na Sala de Licitação do SERVIÇO AUTONOMO 

DE AGUA E ESGOTOS EXTREMOZ, situada na Rua Antônio Cabral de Brito, nº. 208 – Extremoz/RN, CEP 
n°. 59.575-000, realizou-se  a análise dos documentos de Habilitação apresentadas pelas empresa 
considerada vencedora do Pregão Presencial nº 22/2018, na modalidade Registro de Preço para cujo objeto 
é a Contratação de Empresa Especializada na terceirização dos Serviços Diversos do SAAE. 
Presentes o Pregoeiro, Carlos Henrique do Vale Xavier, bem como, a Equipe de Apoio constituída pelos 
servidores: Marta Aparecida de L Lopes e Cleusa Maria Duarte, solicitados pelo Pregoeiro para prestarem 
apoio técnico e operacional na devida analise nomeados pela Portaria nº 037/2017, deu-se início ao 
julgamento do recurso interposto pela empresa H L dos Santos Eireli, CNPJ: 01.219.144/0001-14 em face 
da decisão proferida pelo Pregoeiro na sessão de abertura dos envelopes de proposta e habilitação ocorrida 
no dia 30 de outubro de 2018. Analisando os requisitos de admissibilidade, temos que o recurso é tempestivo 
e preenche os requisitos de conhecimento. Passamos a análise da matéria de mérito arguida pelos 
recorrentes.  
 

I – RELATÓRIO 
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 Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa H L dos Santos Eireli, CNPJ: 
01.219.144/0001-14 em face da decisão proferida por este Pregoeiro que desclassificou a sua proposta e 
declarou como vencedora a empresa B2B Gestão de Serviços LTDA – ME, CNPJ: 22.842.863/0001-49, por 
ter apresentado a melhor proposta e ter obedecido todas as exigências previstas no edital. 
 
 Em suas razões recursais a empresa apresenta os seguintes questionamentos, os quais 
passamos a numerar para melhor compreensão desta decisão. 
 
 1º) Primeiramente, expõe a recorrente que o Pregoeiro alterou as exigências previstas nos 
itens 5 e 8 do Termo de Referência do Edital violando, portanto, o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório previsto no art. 41, da Lei 8.666/93, visto que após a abertura dos envelopes da proposta de 
preços, o Pregoeiro informou que não seria levado em consideração as diferenças na formulação das 
propostas no tocante as convenções coletivas na elaboração das mesmas devido aos inúmeros erros 
ocorridos relacionados a estas nas reuniões anteriores, salvo os erros quanto a falta de informação de itens 
obrigatórios. 
 2º) Em seguida, menciona que sua desclassificação ocorreu em inobservância ao que prevê 
o Edital, já que o item 7.10 permite a correção de erros no preenchimento da planilha de custos. Ademais, 
destaca o que dispõe o art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93, bem como a Instrução Normativa SLTI nº 02/2018 
que também permitem a correção da planilha no caso de erro no seu preenchimento. Diante disso, afirma 
que houve violação ao princípio da isonomia, pois as demais empresas orçaram salários diferentes para a 
mesma função e não foram desclassificadas, como o que ocorreu, por exemplo, com a função de Auxiliar de 
Manutenção Predial; 
 
 3º) Por penúltimo, questiona os documentos de habilitação da empresa B2B GESTÃO E 
SERVIÇOS LTDA – ME, quais sejam: os atestados de capacidade técnica, validade das certidões, balanço 
patrimonial e relação dos compromissos assumidos para verificação do atendimento do item 8.3.5 do Edital, 
pois não atendem o que prevê o Edital; 
 
 4º) Por fim, destaca que não consta nos autos comprovação da diligência realizada pelo 
Pregoeiro e que o processo conta com vários volumes sem, contudo, ter suas páginas numeradas 
sequencialmente, o que macula o processo e não traz benefício ao interesse público, gerando, por 
conseguinte, incertezas e insegurança jurídica. 
 
 No que tange aos pedidos, requer que seja declarada a nulidade do certame, diante da 
mudança de regra do edital suscitadas nas razões recursais ou, caso não seja esse o entendimento da 
Comissão, que a licitante B2B SERVIÇOS seja declarada desclassificada por não atender os itens do edital 
apontados. Além disso requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo e sua submissão à 
autoridade hierarquicamente superior. 
 
 A empresa B2B Gestão de Serviços Ltda – ME apresentou suas contrarrazões ao recurso 
interposto pela empresa H L dos Santos Eireli, CNPJ: 01.219.144/0001-14, as quais estão acostadas aos 
autos, acompanhadas de novas certidões, bem como da relação dos compromissos assumidos. 
 É o breve relatório. 
 Passo a decidir. 
 

II – DOS FUNDAMENTOS  
Da alegação de violação ao instrumento convocatório e alteração das regras editalícias no curso da 
licitação e após abertura de proposta de preços – ausência de nulidade 
 
 Em apertada síntese, menciona a empresa recorrente que o Pregoeiro violou o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório ao alterar o que prevê os itens 5 e 8 do Edital, haja vista que após a 
análise das propostas decidiu por não levar em consideração as diferenças na formulação das propostas no 
tocante as convenções coletivas, diante dos erros ocorridos relacionados a estas em sessões anteriores. 
 Pois bem, em que pese a recorrente acreditar que houve alteração no que dispõe o edital, 
não se vislumbra quaisquer modificações, mas sim um esclarecimento sobre os critérios de participação 
previstos no item 5 do Edital, haja vista que as Convenções Coletivas indicadas não trazem a informação da 
CCT vigente à época da realização da sessão inaugural, o que, sem sombra de dúvidas, confundiu os 
licitantes na confecção das propostas, conforme podemos verificar diante as atas das sessões outrora 
realizadas. 
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 Diante disso é dever do Pregoeiro, com supedâneo no § 3º, do art. 26, do Decreto Federal 
5.450/05, sanar eventuais erros ou falhas na interpretação das exigências editalícias, de modo a não 
prejudicar o caráter competitivo do certame, senão vejamos: 
 

Art. 26.  (...) 
§ 3º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
 Examinando-se os autos, perceberemos que TODAS as empresas formam beneficiadas pela 
referida interpretação a qual foi fundamentadamente proferida em atenção aos princípios da isonomia, 
igualdade, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa para a administração, previstos no art. 3, 
caput, da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. 
 Portanto, não há o que falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, principalmente quando o Edital não estabelece qual é a CCT a ser utilizada, razão pela qual 
tornou-se necessária o esclarecimento supracitado. 
 
Da alegação de inobservância ao edital e afronta ao princípio da isonomia, por não ter sido concedido 
à recorrente o benefício previsto no item 7.10, do Edital 
 
 Neste ponto, a recorrente questiona a desclassificação de sua proposta por não ter indicado 
corretamente o percentual do 13º salário da composição da função de COPEIRO, o que foi inclusive 
confessado pela mesma, quando da apresentação das razões recursais. Além disso, elenca diversos 
dispositivos que autorizam a correção da planilha de composição de preços apresentada e que o erro 
apontado pela comissão é um erro meramente formal de fácil constatação que não vicia o documento 
constante nos autos. Por fim, ressalta que houve violação ao princípio da isonomia ao não desclassificar as 
propostas apresentadas pelas empresas FORTEX, HGA E B2B, por exemplo, que em diversas situações 
apresentaram valores diferentes sobre alguns cargos, dentre eles o de Auxiliar de Manutenção de Prédio, por 
exemplo. 
 Sem maiores delongas, temos que os argumentos apresentados pela recorrente não 
merecem prosperar, isto porque da análise do disposto no item 7.10 do Edital, constataremos que a alteração 
da proposta incrementará o preço proposto, conduta esta vedada pelo aludido dispositivo, conforme 
destacado abaixo: 
 

7.10 - Erros no preenchimento de planilha de custos e formação de preço não 
constituem, por si só, motivo automático para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá ser ajustada pelo PARTICULAR, no prazo e condições indicados no 
edital da licitação e/ou fixado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço 
proposto; 

 
 Outro fato que ratifica para o indeferimento do pleito recursal é que a Instrução Normativa 
SLTI nº 02/2008 foi revogada e, ainda que nos valêssemos das disposições constantes na Instrução 
Normativa SLTI nº 05/2017 esbarraremos nas mesmas vedações mencionadas acima, basta observarmos o 
que dispõe o item 7.9 abaixo transcrito: 
 

7.9. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a 
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 
necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é 
o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

 
 Nesse ínterim, não há o que se falar em violação ao princípio da isonomia, haja vista que a 
desclassificação da proposta da recorrente se deu por apresentar dados inconsistentes que afetam 
diretamente na elaboração do preço final. Após análise mais precisa da proposta da empresa: H.L. DOS 
SANTOS EILRELI, reforçamos o que foi visto na sessão do dia 30/10/2018 na qual foi inabilitada a mesma, 
quanto ao erro na formalização e composição da planilha de custo dos cargos referente aos cálculos do 
Modulo 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS. No que se refere ao “INSS” o 
mesmo informa uma dedução de 20%, “Alíquota exclusiva do Facultativo Baixa Renda” mais o cálculo não 
está relacionado aos valores ali expostos conforme segue: 
 
 

VALOR CORRERO 
 

VALOR APRESENTADO 
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Salario - Base 
 

 R$  
1.021,9
0  

 
Salario - Base 

 R$  
1.021,9
0  

       

       
INSS 20% 

 R$      
204,38  

 
INSS 20% 

 R$      
220,28  

Garantia 
2,50

% 
 R$        
25,55  

 
Garantia 

2,50
% 

 R$        
27,54  

SAT 
3,00

% 
 R$        
30,66  

 
SAT 

3,00
% 

 R$        
33,04  

 
 
 Isso segue em todos os cargos ofertados pela recorrente. Mais uma vez reforça-se a 
inabilitação da empresa: H.L. DOS SANTOS EILRELI, e fica clara a intenção da mesma em conflagrar o 
certame. 
 Por fim, destacamos que o fato de determinadas empresas apresentarem cotações distintas 
quanto ao salário de determinadas funções, também não viola o princípio da isonomia, pois conforme já 
mencionado anteriormente, o Pregoeiro e a Comissão decidiram por não levar em consideração diferenças 
na homologação das propostas no tocante a convenção coletiva, na elaboração das mesmas, devido os 
inúmeros erros ocorridos relacionados a estas nas reuniões anteriores, o que não é o caso da recorrente. 
 
 
Da alegação de não atendimento às exigências da habilitação previstas no Edital por parte da 
empresa B2B GESTÃO E SERVIÇOS LTDA – ME 
 
 Outra irresignação da Recorrente se dá em virtude dos documentos de habilitação 
apresentados pela empresa B2B Gestão de Serviços, que na sua visão, não atendem o disposto no 
instrumento convocatório. Contudo, ao reanalisarmos o processo, constatamos que não há vício que importe 
em inabilitação da supracitada empresa, pois os atestados atendem o que preceitua o item 8.5.1 do Edital, 
transcrito abaixo, o que pode ser ratificado pela própria declaração dos contratos firmados apresentado pela 
empresa recorrida, constante nos autos. 
 

8.5.1 - 01 (um) atestado, no mínimo, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome da LICITANTE, que comprove a aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto deste 
Termo de Referência, de forma satisfatória, demonstrando que a LICITANTE gerencia 
ou gerenciou serviços de natureza similar; 

 
 
 Ademais, apesar deste Pregoeiro ter realizado diligências para averiguar a veracidade dos 
atestados, cabe-nos destacar que a CPL somente realizará a solicitação de documentos para fins de 
comprovar a legitimidade dos atestados caso entenda necessário nos termos do item 8.5.4.1 do Edital, o 
que não é o caso, pois não pairam dúvidas sobre os atestados fornecidos. 
 

8.5.4.1 - A LICITANTE, caso a CPL entenda necessário, deverá disponibilizar todas 
as informações essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço atual da 
CONTRATANTE e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e 
outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência. 

 
 Diante disso, temos que não há inconsistências nos atestados fornecidos, o que ratifica a 
decisão deste Pregoeiro que a empresa B2B Gestão de Serviços Ltda –ME, atendeu as exigências de 
Qualificação Técnica constantes no item 8.5, do Edital. 
 No que tange a alegação das certidões vencidas, dispensamos a realização de maiores 
comentários sobre o tema, pois a Lei Complementar nº 123/06, que regulamenta as micro e pequenas 
empresa admite, inclusive, que estas empresas comprovem sua regularidade fiscal e trabalhista até a o 
momento de assinatura do contrato, conforme podemos observar através do que dispõe os arts. 42 e 43, §1º, 
da Lei Complementar 123/06: 
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Art. 42.  Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das 
microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato. 
 
Art. 43.  As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.   
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
 No que tange à qualificação econômica, menciona a recorrente que a empresa B2B Gestão 
de Serviços Ltda –ME não atendeu o capital circulante líquido exigido no edital, o que também importa na 
sua inabilitação. 
 Nesse ínterim, é de grande valia destacarmos o que leciona o prof. Marçal Justen Filho, na 
sua obra Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos:  
 

“A qualificação econômico-financeira corresponde à disponibilidade de recursos 
econômicos financeiros para a satisfatória execução do objeto da contratação. 
Excetuadas as hipóteses de pagamento antecipado, incumbirá ao contratado executar 
com recursos próprios o objeto de sua prestação pela Administração Pública. O 
interessado deverá dispor de recursos financeiros para custeio das despesas (mão de 
obra, matérias-primas, maquinário, tecnologia) necessárias ao cumprimento das 
obrigações advindas do contrato.”1  

 
 Ou seja, a qualificação econômico-financeira se presta a indicar se o licitante possui 
condições suficientes para executar o objeto da contratação, para que não haja dissolução do serviço por 
surpresas decorrentes de sua incapacidade organizacional contábil, o que não é o caso. 
  
Afirma-se isso por que ao analisarmos o balanço patrimonial da empresa impugnada/habilitada, 
constataremos que esta possui um patrimônio líquido portentoso que permite, inclusive, saldar débitos que 
porventura surjam no decorrer da prestação do serviço, tais como: quitação de verbas trabalhistas, 
pagamento de previdência dos terceirizados, etc. Logo, a decisão pela habilitação da empresa B2B Gestão 
de Serviços Ltda –ME se dá pela demonstração de capacidade financeira para executar o objeto do certame, 
com arrimo no item 8.3.9.3 do Edital que assim estabelece: 
 

8.3.9.3 - Certas formalidades exigidas por este termo de referência (e seus apêndices), 
que não afetem a essência da avaliação da idoneidade do Licitante, poderão ser 
dispensadas por despacho fundamentado do Pregoeiro, mercê da finalidade do ato e 
da competitividade do certame. 
 

 Do exposto, temos como atendido a finalidade da exigência da qualificação econômico-
financeira, tendo em vista que os dados vinculados no balanço patrimonial apresentado demonstram a boa 
condição financeira da empresa impugnada, sem mencionar que certas formalidades podem ser dispensadas 
para a consecução da finalidade do ato, conforme demonstrado. 
 Por fim, a inabilitar a empresa B2B Gestão de Serviços Ltda – ME, por não ter apresentado a 
demonstração dos compromissos firmados é medida que não se reveste de legalidade, pois a referida 
exigência não encontra-se prevista na Lei 8.666/93, que regulamenta as licitações e contratos 
administrativos. Contudo, com a apresentação do referido documento pela empresa B2B Gestão de Serviços 
Ltda –ME, quando da apresentação das suas contrarrazões, temos que o referido questionamento foi 
superado. 
  Assim, a conduta da Comissão de Licitação foi correta ao Desclassificar a Recorrente, a luz 
do item 7.15 do Edital, in verbis:       
 

                                                           
1 JUSTEM FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15 ed. Dialética:2012 – São 

Paulo. Pág. 537. 
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7.15 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades 
insanáveis; 

 
Da alegação de violação ao princípio do formalismo e da legalidade 
 
 Dentre os diversos princípios que norteiam a Administração Pública, temos o princípio da 
autotutela que foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal através da Súmula 473. O referido princípio, 
além de permitir que a Administração revoge seus atos quando inoportunos ou inconvenientes ou anule-os 
quando eivados de vício de legalidade, também admite que convalide-os nas hipóteses de vícios que não 
ferem o interesse público ou de terceiros. É o caso dos autos. 
 A ausência de numeração sequencial nas páginas no processo licitatório não é considerado 
vício que determine a anulação do certame, a qual pode ser corrigida a qualquer momento, o que, inclusive, 
já foi realizado. Outrossim, não há o que se falar em erro por ausência de comprovação física da diligência, 
pois esta foi realizada através de contato telefônico e devidamente consignada nos autos, tendo o servidor 
público fé pública. 
 Portanto, ao contrário do que expõe a Recorrente, não vislumbro equívocos que importem na 
nulidade do processo, haja vista que todas as decisões foram tomadas com esteio no ordenamento jurídico 
em vigor, bem como nas regras constantes no edital, com o fito de garantir a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração. 

 
III – DO DISPOSITIVO 

 
 Ante o exposto julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa H 
L dos Santos Eireli, CNPJ: 01.219.144/0001-14, ante aos argumentos mencionados na presente decisão. Ato 
contínuo, por força do art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c 109, §4º, da Lei 8.666/93, encaminho os presentes autos à 
autoridade superior, para que ratifique a decisão proferida por este Pregoeiro ou a reforme dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta. 

  
Extremoz/RN, 28 de novembro de 2018. 
  
 
  

  Carlos Henrique do Vale Xavier 
Pregoeiro 

 
 

    Cleusa Maria Duarte                                                                 Marta Aparecida de L Lopes 
                        Equipe de Apoio                                                                              Equipe de Apoio                     
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma comissão encarregada 
de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do 
DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no 
prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do 
Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação 
de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia 
seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficia l do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não este ja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  
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