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Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
RUA ANANIAS REQUIÃO CNPJ: 13.040.233/0001-60 - CEP: 44.220-000 - SAUBARA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
DECRETO nº 1248 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022
Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação de Dotação no valor total de R$ 13.000,00 (Treze
mil reais), para fins que se especifica e da outras
providências.
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAUBARA ESTADO DA BAHIA , no uso de suas atribuições legais,
constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 056 de 23 de dezembro de 2021, edita o seguinte
Decreto:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$13.000,00
(Treze mil reais ) a saber:
Dotações Suplementares

0403 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS FUNDOS MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA
4.4.90.52.00 / 00 - Equipamentos e Material Permanente

3.000,00
Total por Ação:

3.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

3.000,00

Total por Ação:

10.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

10.000,00

Total Suplementado:

13.000,00

0707 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00 / 14 - Material de Consumo

10.000,00

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320/64.
Dotações Anuladas

0202 - GABINETE DO PREFEITO
2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.36.00 / 00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

3.000,00

3.3.90.39.00 / 42 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

4.000,00
Total por Ação:

7.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

7.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
RUA ANANIAS REQUIÃO CNPJ: 13.040.233/0001-60 - CEP: 44.220-000 - SAUBARA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PARA MULHERES (NAM)
3.3.90.30.00 / 00 - Material de Consumo

3.000,00
Total por Ação:

3.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

3.000,00

0505 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.010 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.00 / 01 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

3.000,00
Total por Ação:

3.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

3.000,00

Total Anulado:

13.000,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao
cumprimento deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE SAUBARA, Estado da Bahia, 12 de setembro de 2022.

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita
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PARECER JURÍDICO SOBRE A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS
N° 002/2022 INTERPOSTA PELA EMPRESA VIA RETA ENGENHARIA EIRELI .

1. DOS FATOS

Trata-se de Impugnação ao Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022,

interposta pela Empresa VIA RETA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n°
06.138.25410001-57, enc<irninhada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação
— COPEL, da Prefeitura Municipal de Saubara/BA, para emissão do competente Parecer
Jurídico.

Em 15 de junho de 2022, foi publicado no Diário Oficial do Município, o Aviso
de Licitação correspondente à TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022, para Contratação de

Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Prestação de
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva com substituição de material,

Cadastramento Georreferenciado, Ampliação e Projetos de Melhoria da Rede de
Iluminação Pública deste Município de Sar,bara-BA, nos termos do Edital, objeto do
Processo Administrativo n° 0112/2022, sendo estabelecido a data de 13 de setembro de
2022, às 10:00 horas, para a realização da Sessão Pública da Licitação.

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

O artigo 41, da Lei Federal n° 8.666/93 — Lei de Licitações e Contratos, com
as alterações promovidas pela Lei Federal n° 8.883/94, assim dispõe sobre a Impugnação
do Edital:
"Art 41. A Aaministração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se OCOS estritamente vinculada.
§ 1° Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Administração julgar e responaer à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1° do art. 113.
§ 2° Decair c; cio direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil ue ante eder a
~
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abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes
com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de
leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
§ 39 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
§ 49 A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subseqüentes."

No dia 05 de setembro de 2022, a Empresa VIA RETA ENGENHARIA EIRELI,
inscrita no CNPJ/MF sob r° 06.138.25410001-57, representada pelo seu Procurador,
devidamente habilitado at Instrumento de Procuração constante dos autos, Dr. Iann
Machado de Oliveira, protocolou Impugnação ao Edital n°, correspondente à TOMADA DE
PREÇOS N° 00212022, visando "afastar do Edital de licitação vícios, precisamente na
Qualificação Técnica no tocante a comprovação de capacidade técnica profissional emitidas e ou anotadas pelo CREA-BA (subitem 7.7.3) que afetam diretamente o
interesse público, que podem acarretar lesão ao Erário Municipal."

Aduz a Impugnante que "No caso em apreço, é mais vantajoso e legalmente
razoável para o ente Municipal, na fase de Habilitação Técnica, exigência de empresa
licitante com ACERVO TÉCNICO do CREA no Estado onde esteja localizada a sua
sede."

Questiona ainda a lmpugnante, a exigência contida no "subitem 7.7.8 do
Editaf', qual seja, a apresentação de "Certidão Negativa de Débitos Relativos a Dívida e
Auto de Infração do InstItUto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos expedida no máximo
90 (noventa) dias da abertura do certame'.

Alega a Impugnante que "ao exigir dos interessados CERTIDÃO AMBIENTAL
DO INEMA, esta respitáve/Administraçp de maneira desarrazoada, não permite a
participação das licitantes ue possui CERTIDÃO AMBIENTAL DO IBAMA,"

Ao final, requer seja dado provimento à presente Impugnação do Edital, para
que sejam retificados o subitens 7.7.3 e 7.7.8 do Edital, excluindo-se a exigência de

os
2
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Atestados de Capacidade Técnica - CAT estejam registrados no CREA-BA e sim no CREA
onde a Empresa está sediada, bem como seja excluída a exigência da Certidão Negativa
do INEMA, para que seja aceita a do IBAMA.

3. DO PARECER

A presente Impugnação foi encaminhada a esta Procuradoria Jurídica, para
emissão do competente Parecer sobre os questionamentos da Empresa Impugnante, para
fins de saber como deve proceder a Comissão Permanente de Licitação - COPEL, no
presente caso.

Inicialmente, cabe esclarecer que a Comissão Permanente de Licitação COPEL, deve realizar seus atos, estritamente dentro da Lei e especificamente ao disposto
no Edital, que é a Lei no Processo Licitatório, conforme previsto no artigo 41 e o julgamento
das propostas deverá ocorrer conforme disposto no artigo 44 da Lei de Licitações e
Contratos em vigor:
"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acne estritamente vinculada.

(...)
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os
critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei.

§ i- É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto,
subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da
igualdade entre os licitantes."

Nesse sentido, somente aeve ser exigido, tanto no Edital, como pelos
Membros da referida Comissão, o que for permitido pela Lei Federal n° 8.666193 - Lei de
Licitações e Contratos, corn as alterações introduzidas pela Lei Federal n° 8.883194, e no
caso específico da Tornado de Preços sob análise, o julgamento das Propostas dos
Licitantes, no que diz respeito à documentação relativa à qualificação técnicaa!_e
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Habilitação, deve se limitar ao disposto no Edital, em consonância com o artigo 30, seus
incisos e parágrafos, da referida Lei, abaixo transcrito:
"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
- registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 1Q A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput' deste artigo, no caso
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:
- caparcitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;
li - (Vetado).
a) (Vetado)
b) (Vetado).
§ 22 As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no

parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.
§ 39 Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou

atestdcs de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.
§ 49 Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando

for o coso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
§ 59 Ë vededa a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com

imitoções do tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras
não pivist; nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
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§ 6 0 As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
§ 70 (VCtEIdO)
- (Vetado).
II - (Vetaoo).
§ 89 No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade
técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja
avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos
preços e 3erá efetuada exciusivamente por critérios objetivos.
§ 99 Emmtemioe-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta
especiolização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto
a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços
públicos essenciais.
§ 10 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da
capacitaçãc técnico-operacional de que trata o inciso 1 do § 1 1 deste artigo deverão
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração.
§ 11. (Vetado).
§ 12. (Velado)."

Dessa formE, a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos Licitantes, exigida na Fase de
Habilitação, deverá ocorrer tão-somente, conforme previsto no item "7.7" do Edital da
Tomada de Preços n° 002/2022, abaixo transcrito '7,7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

7.7.1. CerticOo de Registro e quitação da LICITANTE junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA da Região.

7.7.2, Comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL da licitante de que
possui, na data prevista para apresentação da proposta, pelo menos 01 (um)
Profissional Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de Segura
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Trabalho com registro profissional junto ao CREA da região e Comprovante de
registro profissional junto ao Ministério da Economia;

7.7.3 Comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL da licitante de que
possui, na data prevista para apresentação da proposta, pelo menos 01 (um)
Profissional de Nível Superior, Engenheiro Eletricista devidamente reconhecido pelo
CREA, através de ART de cargo e função, e este ser detentor(es) de Atestado(s) de
Responsaoilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico CAT, emitidas e ou anotadas pelo CREA-Bahia, comprovando a execução de
serviços de características similares e de complexidade operacional equivalente ou
superior aos considerados relevantes ao atendimento do objeto desta licitação. Itens
de Relevâncias: • Serviços Manutenção de sistema de iluminação pública, com
forneciinnto de Materiais coro no mínimo 1300 (mil e trezentos) pontos; • Serviços
de elaboração de cadastro georreferenciado com no mínimo 1300 (mil e trezentos)
pontos; Serviços de Instalação de Luminárias (vapor de sódio, vapor metálico ou
Led), com no mínimo 130 (cento e trinta) unidades.

7.7.4 A comprovação de que os Profissionais integram o quadro permanente da
empresa seíá feita com os seguintes documentos: Profissional registrado: Carteira
Profissional de Trabalho (C.T.P.S) ou Ato Constitutivo no caso de Dirigentes, ou;
Ficha de Registro de Empregado, ou; Guia de FGTS relativa ao mês anterior da
entrega das propostas; Profissional contratado: Contrato Social, Estatuto ou Ato
Constitutivo, no caso de sócio, ou; Contrato de Prestação de Serviços, com data de
assinatura anterior á da abertura dos envelopes da licitação, ou;

7.7.5 Observações: No caso de contrato de prestação de serviços ou termo de
compromisso - obrigatório o reconhecimento de firma das assinaturas
(CONTRATANTE E CONTRATADO), que poderá ser dispensada apenas nos termos
do art. 3 Inciso 1 da Lei O 13.726, de 8 de Outubro de 2018; No caso de sócio - é
dispensável a apresentação do contrato; No caso de apresentação de Carteira de
Trabalho - original mais fotocópia ou fotocópia já autenticada das páginas onde
constem a foto, dados pessoais, registro da empresa contratante e remuneração
atualizada;
No caso de apresentação de ficha de registro de empregados - na ficha deve constar
a foto, dados pessoais, empresa contratante, remuneração, carimbo da empresa e
assinatura co responsável pelo RH (Recursos Humanos) ou Representante Lygrda
empresa:
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7.7.6 Apresentar Relação de Equipe Técnica proposta para execução dos serviços
assinada pela Licitante. A Equipe Técnica deve conter no mínimo: 01 (um)
Engenheiro Eletricista; 01 (um) Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Técnico de
Segurança do Trabalho e 02 (dois) eletricistas e 02 (dois) ajudantes.

7.7.7 Declaração de cada profissional autorizando a inclusão do seu nome na equipe
técnica, como responsável técnico, subscrita, devendo obrigatoriamente conter o
número do Edital ou objeto da licitação, SOB PENA DE INABILITAÇÃO. OBS: Em
caso de sócio da empresa é facultado à apresentação da autorização.

7.7.8. Cerddão Negativa de Débitos Relativos a Dívida Ativa e Auto e Infração do
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos expedida no máximo 90 (noventa)
dias da abertura do certame."

Não assist€ razão à Empresa impugnante, quanto à exigência contida no
subitem 7.3, de comprovação Je CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL da licitante de
que possui, na data prevista para apresentação da proposta, pelo menos 01 (um)
Profissional de Nível Superior, Engenheiro Eletricista devidamente reconhecido pelo CREA,
através de ART de cargo e função, e este ser detentor(es) de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico — CAT,
emitidas e ou anotadas pelo CREA-Bahia, pois está plenamente compatível com a
legislação oriunda do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, especificamente com a Resolução CONFEA n° i 025, de 30 de outubro de 2009,
que assim dispõe:
'At. 2`A

é o instruneito que define, pai cs efeitos legais, os responsáveis

técnicos paiu execução de obras ou prestaçu de.: serviços relativos às profissões
abrar:cda;r,elo Sistema Confea/Crea.

Art. ?. Cou,pste ao pross:ona: cadastrar a AR de obra ou serviço no sistema
eIetrãncu e atetuar o re,ohimeuto do valor Jauvo ao registro no Crea em cuja
circuiisodçéu for exercida a atividade, nos segi tes casos:
l-quancoo profissional fc.r contratado como autõnomo diretamente pooafã
o Li
7
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,

-

1 - qLamn. profissional for o p:oprietário do empreendimento ou empresário.

Art. :3. Crpetn ao prufssion: cadastrar a RT de obra ou serviço no sistema
eletránco e pcasoa jurdiCa contratada efetor o recolhimento do valor relativo ao
regisVo ro (iee ern cuja c:ircuns;rição for exerLda a atividade, quando o responsável
téca

O

ksOOlver ativaadeo récnicas em nome da pessoa jurídica com a qual

roa i L

V;LcJ0

Art. 42. A AT relativa à execução de obras ou ã prestação de serviços que abranjam
circunsciõas de diversos Crens deve ser req;trada antes do início da respectiva
ativk31.

de acordo com as informaçõen constantes do contrato firmado entre

as p,,,;- tas, d

rojuinte fcrrna.

- a ART Feíereate à execução de obras ou à estação serviços que abranjam mais
de uma urmlade da federação pode ser regismdn em qualquer dos Creas onde for
íeaI2 ad
;efa ente à prestação ce serviço cujo )beto encontra-se em outra unidade
os eJr:if,
reaL3d

o

ojde

ser regstrada no Crea dema circunscrição ou no Crea onde for

.mvinade profissionaL ou

III - a ARI referente à prestação de serviços e:\ecutados remotamente a partir de um
Cento) de operações deve ser registrada no Ci oo era cuja circunscrição se localizar o
centro do operações. (Reoação do inciso dada pela Resolução CONFEA N° 1092 DE
19/OtLz20, 1
(...)
Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico - CAT é o instrumento que certifica, para os
efeitos legais, que consta aos assenta inanLos do Crea a anotação da
responsaLl.codu técnic pelo atividades onsnadas no acervo técnico do
profímc i

Logo, a Arotaço cPa Resporsabiiidade Téci ice - ART é o documento que
define, para os efeitos leqais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade
técnica no âmbito das píoíissêes abrangiaas pelo Sistema CONFEA/CREA, cujo registro
deve ser feito pelo profissio cl antes do início da atividade, no CREA em cuja Região será
realizada a atividade, se: i,1:_ sisa obrigatoriedade em todo Contrato para execução de Obra
ou Prestação de Servnot. de Engenharia, conforme esmbeiecido pela Lei Federal
6.496177.

-
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PROCURADORIA JURÍDICA

SAUBARA

No que di: €::3oelto à exigência de Certiáo Negativa de Débitos do

Instituto do Meio Arnbiu.

e

Recursos Hiricos, contida no subitem 7.8 do Edital,

DEVE SER SUPRIMIDA, de HabiliU;ão, dado n:o ser necessário, em razão do
objeto da Licitação.

CONCLUSÃO
Por tudo quarno exposto, corn essas considerações, é esta Procuradoria

Jurídica, pelo PROVIMENTO PARCIAL da IMPUGNAÇÃO DO EDITAL interposta pela
Empresa VIA RETA ENGENnARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n° 06.138.254/0001-

57, EXCLUINDO o subitem78, mantendo-se em sua integralidade os demais termos
do Edital correspondente o Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços
n° 00212022, devendo a Coruissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Saubara-Bahia, dar reguiar prosseguimento ao Processo Licitatório, conforme as
disposições e exigências nele contidas, exceto quanto à exigência de Certidão Negativa de
Débitos do Instituto do Meio Anoiente e Recursos Hídricos.

É o parecer, sdo melhor juizo.
Saubara, Estado da Bahia, 12 de setem ro de 2022

G

A~e
os Reis Padilha
Procurado; Jurídico Substituto
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Advococr

ILUSTRÍSSIMO(A) PRESIDENTE(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAUBARA, DO ESTADO DA BAHIA

Modalidade licitatória — Tomada de Preços n° 002/2022

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para

prestação de Serviços de Manutenção Corretivo e Preventiva com
substituição de material, Cadastramento Georreferenciado, Ampliação
e Projetos de Melhoria de Iluminação Pública ( ... )

VIA RETA ENGENHARIA EIRELI,

Inscrita no CNPJ sob o n°

06.138.254/0001-57, com sede na Avenida Alexandre Alcino, n° 1.900,
Bairro Santa Maria, CEP 49.044-093, Aracaju/SE,

-z

vem,

tempestivamente, interpor esta IMPUGNAÇÃO ao Edital apresentado
por este ente Municipal, com fulcro no art. 41, § 2°, da Lei Federal
8.666/93, pelos os motivos delineados a seguir:
o

o

em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA, DO ESTADO
DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede constitucional, à
.

Rua Ananias Requião n° 04- Centro, CEP: 44.220-000 - V.Exa. Wellington
Araújo Pimenta, pelas razões de fato e de direito a seguir articuladas:

1- DA TEMPESTIVIDADE
o
(1) =

Salienta-se que a presente impugnação é devidamente
tempestiva, haja vista, que abertura do certame prevista em 13.09.2022,
0

conforme a publicação no diário muni 1.
/ /

/ / /

L1/

lANN)4QQ bE OLIVEIRA

)1

00\

/

Virtual Rua: Av. Paulo V,t,

39/ Inácio Barbosa, Aracaju - SE, 49040-460
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iannmoliveiraadv@cimail.com
/

j
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Conforme subscreve o art. 41, § 2 0, da Lei 8.666/93, o
prazo decadendal para oferecimento de Impugnação é de até 02
(dois) dias úteis ANTERIORES à data da abertura da sessão pública, ou
seja, até o dia 08.09.2022.

Observe-se, na íntegra o prazo decadencial para oferecimento
da Impugnação:
Art. 41 - A Administração não pode descumprir
as normas e condições do Edital, ao qual se acha
.

estritamente vinculada. [...j
§ 2° - Decairá do direito de impugnar os termos

CIS

a,

o

do edital de licitação perante a administração o licitante

a,

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
o,

abertura dos envelopes de habilitação em concorrência,

o

a abertura dos envelopes com as propostas em convite,

o

O)

v

tomada de preços ou concurso, ou a realização de

o
o
e
N

leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse

e

edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito

o)
•0
ro

de recurso. (Redação dada pela Lei n°8.883, de 1994).

E
o)

Portanto, a presente Impugnação é tempestiva, devendo ser

o

conhecida.

II-

DOS SUBSTRATOS FÁTICOS

O

r)

CL CL

eS'
o

O MUNICÍPIO DE SAUBARA DO ESTADO DA BAHIA publicou um

)

0)

00)

processo licitatório, na Modalidade Tomada de Preços n° N° 002/2022,
objetivando a contratação de empresa de engenharia para prestação

cu
00
(50)
(50
0)

00)

de serviços de manutenção corretiye)entiva com substituição de
IANN MAcHilDÓ DjOLlVFRA
Virtual Rua: Av. Paulo VI, n'
IrciBarbsa, Aracaju - SE, 49040-460
Aracaju - SE, CEP 49015-040 (79)
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material, cadastramento georreferenciado, ampliação e projetos de
melhoria da rede de iluminação pública, compreendendo as atividades
constantes neste termo de referência.

Cumpre destacar que a IMPUGNANTE, tem uma vasta
experiência na execução de gestão de Iluminação Pública, bem como
atualização e operação do cadastro informatizado com telegestõo,
manutenção corretiva e preventiva no parque de iluminação pública,
com elaboração de projetos para melhorias do parque de iluminação
pública, e construção de expansão na rede elétrica, objetivando
. satisfazer a população em geral, pela qualidade dos serviços prestados,
com profissionalismo, organização e compromisso.
a,

o

Nossa atuação tem sido destaque no serviço de manutenção

L0

de iluminação pública, com abrangência nas diversas vias públicas de

o
O)

uso coletivo, por exemplo, praças, avenidas e etc.

o
o
-

O)
O

'o
o
o

Porém é certo afirmar, que a vontade de contratar do ente

a>

N

público, se obriga por dever legal seguir os ditames previstos na

a>

Constituição Federal que impõe, como regra, o dever de licitar,

'A
'A

conforme o art.37, inciso M. Tal inciso impõe que o edital da licitação

E
si

deva estabelecer "in verbis" igualdade de condições a todos os

50

concorrentes.

o

Isto posto, e por força da lisura constitucional em relação ao
instituto, apresenta-se essa Impugnação, que pretende afastar do Edital

osi
CL
É-

de licitação vícios, precisamente na Qualificação Técnica no tocante a

5)5)
t0

a

comprovação de capacidade técnica profissional — emitidas e ou
anotadas pelo CREA-BA (subitem 7)'que afetam diretamente o
•

u) (5

(00
0)

interesse público, que podem acarre$r fsão ao Erário Municipal.

0(0

IANN MACI
Virtual Rua: Av. Paulo VI, O 239
Aracaju -SE, CEP 49015-040 IR (79) 99972-9445
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III- DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO.

A Impugnante, apresentar-se-á todos as fundamentações que
corroboram preliminarmente com a suspensão imediata da Tomada de
Preços n° 002/2022, e ao final, a retificação do mesmo, com base no
princípio da Legalidade e da Economicidade, de grande relevância
para o Erário Público.

Para que não pairem dúvida, Explicita-se:

.

111.1- -DA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PROFISSIONAL EMITIDAS PELO CREA-BA- EXIGÊNCIA RESTRITIVA
LC)

ri

Diante da exigência restritiva constante no subitem 7.7.3

lo

ACERVO TÉCNICO EMITIDAS OU ANOTADAS PELO CREA-BA, restringem de

o
1:')

forma nítida o princípio da isonomia entre os licitantes, em razão pelo

o,)
cc

qual frustram o caráter competitivo do certame licitatório ocasionando

o
o

prejuízo ao Erário Público.

'o
o
o
Q>
N

a)

O processo licitatório é exatamente obter proposta mais

O)

vantajosa para contratação de bem ou serviço, que lhe seja

E
la

necessário, em observância às legislações aplicáveis, inclusive quanto à
promoção da máxima competitividade possível entre os interessados.

a

o &)

Ocorre que o instrumento convocatório em tela, veda
apresentação de atestado de capacidade técnica que não seja
registrado no CREA-BA, afastando literalmente o caráter competitivo
do caso em sub examine, acarretando lesãoirreparável ao Erário
Público, uma vez que reduz a qam,'/rticipantes, e além do mais,
ferindo os Princípios da Legalidade,/da Isonomia, da Competitividade e

) (a
'O

oa)
- (a
(ala
(a
O)!)

do Interesse Público.

Eu
IANN MACIDO -LlVElRA
tI >
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Observe-se a irregularidade/vício constante na Qualificação
Técnica

-

CREA-BA do caso em tela:

"7.7.3 Comprovação de CAPACIDADE TÉCNICAPROFISSIONAL da licitante de que possui, na data prevista
para apresentação da proposta, pelo menos 01 (um)
Profissional de Nível Superior, Engenheiro Eletricista
devidamente reconhecido pelo CREA, através de ART de
cargo e função, e este ser detentor(es) de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica

Ó

de direito público ou privado,

devidamente

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de

Acervo Técnico

o

CAT, emitidas e ou anotadas pelo

—

o
a-

CREA-Bahia, comprovando a execução de serviços de

o
C')

a-o

características similares e de complexidade operacional

o

equivalente ou superior aos considerados relevantes ao

o
o

-0

atendimento do objeto desta licitação". (Grifo nosso)

o

o
1)
N

Ao Manter a exigência do subitem 7,7.3

-

a)
a-a-

CREA-BA", como

condição de habilitação técnica, significa restringir as possibilidades de

E
o

ofertas no certame licitatório, o que é vedado pelos princípios

>12

Constitucionais da Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Isonomia, e

o

U)

a,

Ampla Competitividade, prescritos no art. 37 caput da CF combinado
com os arts 30 e 30 da Lei n° 8.666/93.

0_o.

Ou seja, diminuindo a gama de licitantes com expertise para o

ata)

a

objeto licitatório, ocasionando prejuízos ao ERÁRIO PÚBLICO, em razão
do impedimento em contratar com U,cita7 s que possui aptidão para

~

prestação dos serviços elenchbs nplanilha orçamentária

o

IANN MAQHADC
Virtual Rua: Av. Paulo VI, I)?'9 ln
SE, CEP 49015-040 (79) 999J'-9/45 Q jgj
-
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o
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devidamente acompanhado das respectivas CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO - CAT- EMITIDAS E OU ANOTADAS PELO CREA.

No caso em apreço, é mais vantajoso e legalmente razoável
para o ente Municipal, na fase de Habilitação Técnica, exigência de
empresa licitante com ACERVO TÉCNICO do CREA no Estado onde
esteja localizada a sua sede.

Retificando a exigência da capacidade técnica profissional
por meio de acervo técnico registrado no CREA onde as licitantes
.

estão localizadas, preenche os requisitos da ampla concorrência, para
consequentemente almejando uma melhor proposta para o Erário
Público, em razão de maior competitividade, de molde a franquear às
Lo

o

empresas interessadas, independentemente de seu Estado de origem.

o
Lo

It

o

co

o,

Nota-se, a necessidade a alteração do Instrumento

o

Convocatório em questão, visando possibilitar efetivamente a

-

o
o,
o

-O
o
o
cl,
N

participação aos demais licitantes do ramo de engenharia elétrica com
profissionais técnicos em engenharia elétrica e com aptidão

cl)

comprovada pelo CREA, seja prematuramente impedida de participar
do certame e oferecer vantajosidade econômica para o Erário Público.
O)

Oi

[]

Sendo assim, a questão merece urgentíssima intervenção desta
COMISSÃO, haja vista, as impropriedades inseridas no instrumento

o
OOL

,r9

OCO
Cot

convocatória, precisamente no subitem 7.7.3 "são desrazoável e
desproporcional para executoriedade do objeto, podendo acarretar

—o
o
o.
LD

lesão ao Erário, uma vez que reduz a gama de participantes, em total
afronta aos Princípios da Legalidade, da Isonomia, da Competitividade
e do Interesse Público.

(1 /

LDO)

-

O)
c3
00,

(oca
co -a
00)

Eo
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111.2- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO INSTITUTO DO MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DA BAHIA- EXIGÊNCIA
RESTRITIVA

O subitem 7.7.8 do Edital ora impugnado, apresenta a seguinte
exigência:

"7.7.8. Certidão Negativa de Débitos Relativos a
Dívida Ativa e Auto e Infração do Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos expedida no máximo 90
(noventa) dias da abertura do certame"

Ora, a exigência supratranscrita representa óbice a livre
participação e ofende os princípios licitatórios que regem
Administração Pública, o que vicia e contamina todo o processo
administrativo em questão.
o

Isto porque, a certidão ambiental do IBAMA de competência

o

Federal, não supri a referida certidão ambiental do Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) do ESTADO DA BAHIA.

e

Ao exigir que a licitante apresente na abertura da licitação e
não na assinatura do contrato, a certidão exigida no subitem 7.7.8

o

supratranscrito, pressupõe-se que a Administração impõe aos licitantes
que possuam licença necessária para execução do objeto, disponíveis
o

mesmo antes de conhecerem o resultado do certame.

Sendo assim, ao exiçir dos interessados CERTIDÃO AMBIENTAL
DO INEMA, esta respeitável Administcão,de maneira desarrazoada,
não permite

a participacõo

AMBIENTAL DO IBAMA.

/

co

/

dçs licitintés aue possui CERTIDÃO
/i2í

IANN MA
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1
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Ademais, oermitindo unicamente aue as licitantes da BAHIA da

desmedidQ em
relacão aos demais concorrentes, de outros Estados da Federação, o

razão do certidão ambiental emitida r)elo INAMA do Estado da Bahia.

A jurisprudência é pacifica no sentido de inibir a exigência
prévia de licenças ou equipamentos, como se extrai do julgado do
nosso Egrégio Tribunal de Contas da União,
.

(Acórdão 7.758/2010. 2° C., rei. Benjamin
Zymier):
CIS

"A interpretação que se deve extrair do xxx6 1 do Art.

o

30 da Lei 8666/1993, sob pena de violação a esse preceito, é a

li)
o

de que as exigências de comprovação de propriedade de

O)

equipamentos (no qual se inclui a usina de asfalto) ou de

o
o

O)

apresentação de licenças de qualquer natureza (como a de

-o
o
o
e

funcionamento de usina para fabricação de pré-mistura de
asfalto) somente são devidas pela proponente vencedora no

e

momento da lavratura do contrato, não podendo funcionar
como requisito de habilitação. ( ... ) Logo, tem-

E
(o

se como restritiva da competitividade a exigência em
questão, além de não condizente com o disposto no Art. 34,

oa

XXI, da CF/1988, e nos arts. 3 1, caput e §1 0, 1 e 30, §.6° da Lei

00

8666/1993"

Mais uma vez fica evidente que o objetivo do legislador,
pacificado na doutrina e jurisprudência é de que o maior número de
.

.

empresas ingresse no certame, devidame,p&e habilitadas, de forma a
(1)0

atender o objetivo maior da licit90 ce è a obtenção da melhor

(o
0(1)

proposta.
IANN MHA
Virtual Rua: Av. Paulo VI, yi39 -

o

00)
0 >
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É vedado ao administrador ir contra esse objetivo, criando
exigências editalíssimas extravagantes, com o intuito único de préselecionar aquelas empresas que participarão da disputa.

Diante do exposto, requer esta licitante a alteração do subitem
7.7.8 passando a estabelecer que a licitante disponibilizará da certidão
ambiental de competência Federal (IBAMA) necessária para a
execução do objeto licitado, afastando a restrição ao caráter
competitivo da Licitação.

IV-

o

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma

Ln

o

série de atos sucessivos e coordenados, voltada, de um lado, a atender

LA

ao interesse público, pela escolha do negócio mais vantajoso para a

a

Administração Pública, e de outro a garantir a Legalidade, princípio de

co

fundamental importância para que os particulares possam disputar

o
o

entre si, de forma justa, a participação em contratações que as pessoas

'O
o
o

O)

N

jurídicas de direito público entendam realizar.

ci)
cc)

'ci
E

Mantida a redação atual, restará prejudicada a participação
de vários licitantes, violando claramente o princípio da igualdade
ui sonom

i a I que assegura o direito à competição.

o.

ao
o

Ou)

o

A ampla competitividade é a essência da licitação, porque só
o
o
o, o,

poderia promover esse certame, onde houver ampla competição, pois
somente assim, pode se obter a melhor proposta.

) cci

o

Nesse sentido, o Egrégio Tribççl d

ontas da União precificou

('Lu)
(1)0

o entendimento:
0(1)

(cl

Eo

IANN NHAlO'p
- lnáci®
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"[

(O í1

sIto,,a juudrua

... ] 1 -Crea local na certidão de registro no

Crea de origem somente é exigível por ocasião da
contratacão."

(TCU. Processo n° TC-000.051/2010-1.

Acórdão n° 1.328/2010 - Plenário)

"[ ... ] não inclua em futuros editais de licitação
exigência acerca de que o registro do CREA do local de
origem da empresa licitante local de realização das
obras, com fins de mera participação em licitação, uma

vez que, segundo pacífica jurisprudência desta Corte, o
visto somente deve ser exigido quando da contratação
Ó

[ ... ]" (TCU. Processo n° TC-001.998/1999-4. Acordão n°
348/1999

-

Plenário)

"[...J exigir registro do profissional do Crea do
local de origem da obra pelo simples fato de participar
da licitação parece ser exigência acima daquela fixada
pelo legislador ordinário, o que acaba por restringir,

o

além do necessário, a competitividade do certame.

(TCU. Processo n° TC- 011.423/96-0. Acórdão n ° 279/1998
-

w

Plenário) (Grifo nosso)

Ressalta-se, que o art. 30, 1, da Lei 8.666/93 exige, para efeitos

o

de qualificação técnica, apenas o registro ou inscrição na entidade
o

profissional competente, não mencionando qualquer necessidade de

o

registro no conselho regional do Estado do Edital, o que reforça o

entendimento de que somente por força do art. 58 da Lei 5.194/66, tal
o

necessidade é apenas no momento da contratação."

t a,'exigência imposta para as

II

Nesse sentido, resta clar/q,)jj

licitantes registradas em Conseth4i99tra região, ou seja registro de
IANN MAHAD'O E OLIVEIRA
Virtual Rua: Av. Paulo VI, n79 - In IQ Barbosa, Aracaju - SE, 49040-460
oliveiraadv@ maII.com
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atestado no CREA de origem do Estado da licitação, para efeitos de
habilitação, afigura-se irregular e contrária à jurisprudência do Tribunal
de Contas da União.

Vale dizer, portanto, que ao exigir dos interessados
registro do atestado no CREA/BA esta respeitável Administração,
de maneira desarrazoada, permite que as licitantes da BAHIA
unicamente em virtude da localização de suas sedes, logrem
obter vantagem desmedida em relação aos demais
concorrentes, de outros Estados da Federação, o que não se

o

pode admitir, ante o princípio fundamental da isonomia.

Destarte, em resguardo ao interesse público que informa este

Lo

certame, e com o objetivo de se permitir a mais ampla e igualitária
concorrência entre os licitantes.

Qual a fundamentacão jurídica para

a)

administracão pública exigir acervo técnico emitido e ou
anotadas apenas pelo CREA-BAHIA no subitem 7.7.3?
li)
O)

b)

e qual a vantajosidade para o Erário Público

ao exigir amenas acervo técnico emitido e ou anotadas

.

CREA -BAHIA?

o

o.
o

u)

oc

Isto posto, e em consonância com os princípios fundamentais
emoldurados na Lei Geral de Licitações, requer a Impugnante seja

CL

acolhida a presente Impugnação, para que esta respeitável
o

Administração, no exercício de seu poder de autotutela, exclua
exigência de acervo técnico

DEVIDA

' E EMITIDAS APENAS NO

CREA-BA.
,

/ ,//

/LJ14' .

ou)

/

LWEIRA
EI Virtual Rua: Av. Paulo VI, n39/ lnaci4t8arbosa, Aracaju - SE, 49040-460
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MODELO DE EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EM
CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA LEI GERAL DE
LICITAÇÃO-ISONOMIA

Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome
e favor da empresa licitante (Atestado de Capacidade Técnica
Profissional), devidamente registrado(s) no Conselho de Engenharia e
Agronomia (CREA) comprovando através de CAT (Certidão de Acervo
Técnico) emitido pelo CREA.

o

IV-2 DA CERTIDÃO AMBIENTAL RESTRITIVA - SUBITEM 7.7.8

Ao manter a exigência restritiva, ofende o art.

37 da

Constituição Federal, é o ponto de partida para o balizamento
principiológico ao qual a Administração Pública deve estar vinculada:
co

Art. 37. A administração publica direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:

W

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados

o

mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, (...)

CL
Lei n° 8.666/93, em seu art. 30, §

10,

inciso 1, consignou,

M O

expressamente, vedação aos Agentes Públicos que admitam,
prevejam, incluam ou tolerem, nos

IANN MA

convocação, cláusulas ou

L/1//1
D9L1VEIRA

§ i
°>

Virtual Rua: Av. Paulo Vi, rt° 239/ lrái Barbosa, Aracaju - SE, 49040-460
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NN

\

condições que comprometam,

restrinjam ou frustrem

o seu caráter

competitivo.

É

§

vedado

aos

agentes

públicos:

- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o
disposto nos §§ 50 a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248,
de 23 de outubro de] 991;
Ln

o

Sendo assim, o edital em epígrafe, configura-se o ilegal

Q
'1)

impedimento de livre concorrência, vez que restringe a competição,

o
C')

0)

requer a retificação das ilegalidades contidas na qualificação técnica
o

profissional, para adequar-se-á normas fundamentais do Direito e da

o

O)

-o
o
o
e

Administração Pública.

N

5)

V-

co

DOS PEDIDOS

E
0)

Diante das alegações apresentadas, requer perante a Vossa

5)0

O

Senhoria;

0)

0(5

1- Que seja

conhecido e provido

a impugnação ora

apresentada, para eximi-Ia, posto que, é de seu interesse executar com
fidelidade o Pacto que celebrou com Administração Pública;

0

E(5

5

li-No

mérito,

a,,jetificação do Edital, em

'5(5
(5

consonância com os princípio da J ,ft'0,R1LI0ADE, da LEGALIDADE, da

IMPESSOALIDADE, e da MOTIVAÇÃpq1rna noticiados, que deixaram

o
00

IANN MACHc'&1EIRA
0 >
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Jiluidleu

equivocadamente de serem atendidos, como batizam a presente
PEÇA, dando-lhe provimento, retificando o referido subitem 7.7.3 - e o
subitem 7.7.8:

A) Seja excluída a exigência de registro dos
atestados - CAT-CREA-BA, retificando-se o registro de
atestado de capacidade técnica profissional -CAT pelo
CREA no Estado em que esteja localizada às licitantes.

B) Seja excluída a exigência única de Certidão
Ambiental do INEMA contida no subitem 7.7.8, perante a
razoa bilidade/isonomia - a exigência de Certidão
Ambiental com abrangência Federal -IBAMA.
o
6

III-

Seja submetido os autos para Assessoria Jurídica, nos

termos do INCISO VII E IX E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 38 DA LEI N 8.666/93;
UI

o

IV- SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE
PREÇOS N° 002/2022, até o julgamento da presente IMPUGNAÇÃO;

V- Pugna-se pela republicação do Edital, nos termos do §

4•01

do artigo 21, da Lei 8.666/93;
a •a
V)

VI- Por derradeiro, segue o e-mail para acompanhar o

U CU

andamento desta impugnação: viareta@hotmaiI.com
o.o
CL

Nestes termos, espera deferimento.
o

AU
Iann Machado de Oliveira
Advogado OAB/SE 10.509
IANN MACHADO DE OLIVEIRA
Virtual Rua: Av. Paulo VI, n° 239 - Inácio Barbosa, Aracaju - SE, 49040-460
Aracaju - SE, CEP 49015-040 IR (79) 99972-9445 Q iannmoliveiraadv@gmail.com
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GRACASMITOS

RECONHECIMENTO n°492377
Reconheço a assinatura p<w SEMELHANÇA de
(l)GELIANE BARRETO DA SILVA

Ç \#'IARET/

Aracaju, 26 de agosto de 2022 Dou fé

LUZ E ELETRICIDADE

Escrevente Autorizado
tJ .

Emolumentos: R$ 4,81
Seio TJSE - 202229524073381
Acesse vmw.tse,jus.br/iQZCR20

PROCURAÇÃO

VIA RETA ENGENHARIA EIRELI,

U.

co)

Q
O;

devidamente cadastrada no CNPJ sob n°

06.138.25410001-57, sediada na Av. Alexandre Alcino n° 1900 — Bairro: Santa Maria —
Loteamento Marivan Quadra Anexo 06 Lote 21 — Cep: 49044-093 — Aracaju/SE, neste ato
representado pela Sr8 Geliane Barreto da Silva, brasileira, solteira, Engenheira Civil, Inscrita no
CREA 2713521033, residente e domiciliada na Rodovia Ayrton Senna, S/N, Condomínio Vila das
Águas, AP 01 — Bairro: Pov. Ribuleirinha — Cep: 49200-000, Estância/SE, portadora do RG n°
32646780 Ssp/SE, inscrita no CPF/MF sob n° 041.237.395-55, por este Instrumento de
Procuração, nomeia e constitui seus bastantes procuradores o Sr. Anderson Ferreira de
Santana, brasileiro, solteiro, com cargo representante comercial, residente e domiciliado na Rua
D, 246 — Jabutiana — Aracaju/SE, portador do RG no 1.440.672 Ssp/SE, inscrito no CPF/MF sob
no 987.432.795-20, o Sr. Antônio Raymundo Silva de Oliveira, brasileiro, casado, com cargo
e profissão de representante, residente e domiciliado à Rua Arquibaldo Mendonça n° 403,
Conjunto Índio Palentin — CEP: 49050-650 - Aracaju/SE, portador da cédula de identidade n°
188.117 SSP/SE e inscrito no CPF sob o n° 052.089.475-87, o Sr. lann Machado de Oliveira,
brasileiro, solteiro, Advogado OAB 10509, portador da cédula de identidade n° 3.172.097-8 —
SSP/SE, inscrito no CPF sob n° 022.297.235-10, residente e domiciliado a Rua Arquibaldo
Mendonça no 403, Conjunto Índio Palentin — CEP: 49050-650 — Aracaju/SE, o Sr. Hermenegildo
Gomes da Silva Neto, portador da cédula de identidade n° 378.939. - SSP/PB, inscrito no CPF
sob n° 160.291.604-78, brasileiro, Engenheiro em Eletrotécnica, Responsável Técnico, portador
do CREAISE n° 1602127719, o Sr. Michel Douglas Araújo dos Santos, portador da cédula de
identidade n°34283170 SEDS/AL, inscrito no CPF sob n°090.910.394-18, brasileiro, Engenheiro
• Eletricista, Responsável Técnico, portador do CREA/SE n o 2720099201, e lhes confere poderes
específicos para manifestar-se verbalmente, assinar atas, renunciar e interpor recursos, formular
propostas, oferecer lances de preços, assinar, entregar e retirar documentos, assinar
instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
outorgante e tudo mais que for lícito e necessário para o fiel e cabal cumprimento do presente
mandato, pelo que darei por bom, firme e valioso.
Aracaju, 03 de agosto de 2022.

ÓRI
E'40 OF CIO

-

Gi ot d

" VIA RETA ENGENHARIA EIRELI

t

4Ocp -

Geilane Barreto da Silva fAdministi-adara
Rg: 32646780 Ssp/SE. CPFne 041.237.395-55

VIA RETA ENGENHARIA EIRELI

Cnpj: 06.138.254/0001-57 - Insc. Estadual: 27.109.450-8
Av. Alexandre Alcino no ioo - Bairro: Santa Maria - Loteamento Marivan Quadra Anexo 06 Lote 21
Cep: 49044-093 - Aracaju/SE - Fone/Fax: (79) 4141-6677 - e-mail: viareta@hotmaii.com
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11 NATIANE MARIA GRAÇA SANTOS

I

Aracaju/SE - Tei: (79) 3303-9483
extra.4arecaju®tise.Jus.br

AUTENTICAÇÃO 224665

Autentico a presente fotococia que confere com o origina) que me
N apresentado. Aracaju, 31 de agosto de 2022
O referido é verdade e dou fé.

a'..

STEVE DE
ÏÕiÍS
Autorizado
Emo)urnentos: R$ 18.954 selo R$ 000-- R$1895
Selo TJSE - 202229524074756
Acessewwtjse.jus.brDBA46Z
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i
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1 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
VIA RETA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 06.138.25410001-57
NIRE: 28600087461
GELIANE BARRETO DA SILVA, brasileira, Natural de Itabi (SE), nascida em
03/01/1989, solteira, Engenheira Civil inscrição no CREA n° 2713521033, portadora do
CPF: n° 041.237.395-55 e RG: N° 3.264.678-0 SSP/SE, residente e domiciliada na
Rodovia Ayrton Senna, S/N, Condomínio Vila das Águas, Apt 01, Bairro Pov
Ribuleirinha, Estância/SE. CEP: 49.200-000 Titular administradora da empresa VIA
RETA ENGENHARIA EIRELI com sede na Av. Alexandre Alcino n° 1900, Bairro
Santa Maria, Loteamento Marivan Quadra Anexo 06 Lote 21 Aracaju - Se CEP: 49.044093, registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe, sob. o NIRE N° 28600087461
inscrita no CNPJ sob. no 06.138.254/0001-57 resolve efetuar as seguintes alterações:
1-ALTERAÇÃO:
. Excluir as seguintes atividades:
4923-0/02- Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista
7711-0/00- Locação de automóveis sem condutor
7732-2/02- Aluguel de andaimes
8130-3/00- Atividades paisagísticas

o

8211-3/00- Serviços combinados de escritório
8220-2/00- Atividades de teleatendimento
8299-7/99- Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas
A seguir consolida-se o contrato social:
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
VIA RETA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 06.138.25410001-57
NIRE: 28600087461
CLÁUSULA PRIMEIRA-NOME EMPRESARIAL:
A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, gira sob o nome empresarial
de VIA RETA ENGENHARIA EIRELI e nome fantasia VIA RETA LUZ inscrita no
CNPJ sob. n° 06.138.254/0001-57 com sub-rogação de todos os direitos e obrigações
pertinentes.
CLÁUSULA SEDE E FORO:
A empresa tem foro e sede na Av. Alexandre Alcino no 1900, Bairro Santa Maria,
Loteamento Marivan Quadra Anexo 06 Lote 21 Aracaju - Se CEP: 49.044-093
CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL E INTEGRALIZAÇÃO
O capital social é de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais), totalmente
integralizadas em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE E TERMINO
•

SOCIAL
A sociedade iniciou suas atividades em 15 de janeiro de 2004 e seu prazo de duração é
indeterminado. O exercício social findo em 31 de dezembro de cada ano.
Parágrafo Único: O exercício social não poderá ter duração inferior a um ano e deverá
se iniciar no 1 dia de cada ano, encerrando-se no último dia do ano.
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CLÁUSULA QUINTA - OBJETO SOCIAL
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas,
portos e aeroportos. Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Preparação de
canteiro e limpeza de terreno, Obras de urbanização , ruas, praças e calçadas, Construção de
instalações esportivas e recreativas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
Demolição de edificios e outras estruturas, Comércio varejista de ferragens ferramentas, Comércio
varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de materiais de
construção, Comércio varejista de outros produtos, Manutenção e reparação de geradores,
transformadores e motores elétricos, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Construção
de edificios, Serviços de engenharia, Instalação e manutenção elétrica, Serviços de cartografia,
topografia e geodesia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Comércio
atacadista de outras máquinas e equipamentos, partes e peças.

o

Parágrafo Primeiro - A empresa exercerá a atividade assim descrita como comércio.
CLAUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇAO E USO DO NOME COMERCIAL
A administração da sociedade caberá à empresária Geliane Barreto da Silva, já
qualificada acima, com poderes e atribuições de gerenciar a empresa, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SETIMA— RETIRDA DE "PRÓ - LABORE"
A sócia a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício a título de "PróLabore", respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA OITAVA - LUCROS E/OU PREJUIZOS
Ao término de cada exercício social, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, na proporção de suas quotas, os
lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo Único - A empresa poderá proceder à apuração contábil mensal de lucro.
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CLÁUSULA NONA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o titular delibera-se sobre as
contas, e designará administrador (es) quando for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS
A empresa poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no País ou
fora dele, por ato de sua Administração ou por deliberação do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Declara o signatário do presente ato que não
possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISSOLUÇÃO DA EMPRESA
Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os homens,
. sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste remanescente
(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

O administrador declara, sob pena da lei, de que não está impedido de exercer a
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
E por estar assim ter justo e contratado na presença das testemunhas abaixo:

o

ARACAJU/SE, 16 de março de 2022

Geliane Barreto da Silva

Titular Administradora
CPF:041.237.395-55
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Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa VIA RETA ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÂO __ QO(S) ASSINANTE(S)
Nome

CPF/CNPJ
04123739555

GELIANE BARRETO DA SILVA

42666830578

ANTONIO ALVES DA INVENCAO

UCES
E
tUNTAComitchQ Do
UDOUE I.5,WL

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/0312022 16:20 SOB N 20220096830.
PROTOCOLO: 220096830 DE 21/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203528391. CNPJ DA SEDE: 06138254000157.
MIRE: 28600087461. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/03/2022.
VIA RETA ENGENHARIA EIRELI
ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX97722.KH02;

Cartório Azevêdo Bastos

'

.1145
Av. Pr..ld.nt. Epftácio
Blrre do. Estado, Jolo Passo. - PB
(83)32444404. cartafle5au.vedobastos.not.br
h!.v

s.nbr

Vál04r Azar
Titular
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.
tenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VIA RETA COMERCIO, SERVICOS,
PORTACAO E EXPORTACAO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo
da empresa VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.
Nesse sentido, declaro que a VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1 ° , do
Decreto n° 10.27812020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.87412019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.68212012, a
responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.
De acordo com o disposto no artigo 2 0-A, §7° , da Lei Federal n° 12.68212012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/08/2021 14:22:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1 0 , 100 e seus §§ 1 0 e 20 da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autenticaazevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site
https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital
Esta Declaração é valida por tempo Indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
"Código de Autenticação Digital: 89182308211451931026-1
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/201 5, Lei Estadual n°
8.72112008, Lei Estadual n° 10.13212013, Provimento CGJ N° 00312014 e Provimento CNJ N° 10012020.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bf93806cf1 83467b2459a7308fb5703c1 fl 9d481 3b303cc95a401 bbl 1 88772353094a49b54acd49c31f9379bb2afafd37bb
469043f774854635c4d 72798291 e9f
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Casa Civil
Medida Provisória N°2100-2,
de24 deagosto de 2001.
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