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LAUDO DE JULGAMENTO - DOCUMENTAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, designada por ato do Exmo. Prefeito
Municipal pela Portaria acostada aos autos, ao examinar os requisitos formais da
documentação apresentada em atenção a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2022 PROCESSO Nº 3069/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO
ESCOLAR EMEF JOSÉ INOCÊNCIO MONTEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, discriminados neste edital e seus
anexos e baseada na avaliação técnica realizada pela Secretaria de Obras Públicas
e Serviços Urbanos, apresenta o resultado do julgamento das licitantes, a saber:

1. AZEVEDO FRANK ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO
LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 07.263.313/0001-81;

2. CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°
02.243.019/0001-94;

3. J.L.A CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n°
02.232.509/0001-95;

4. MULTIVALE

CONSTRUTORA

LTDA,

inscrita

no

CNPJ

sob

n°

sob

n°

13.218.700/0001-07 e

5. OSAKA

CONSTRUTORA

EIRELI,

inscrita

no

CNPJ

04.769.815/0001-90.

DAS CONSIGNAÇÕES EM ATA
Preliminarmente, insta-nos argumentar que o julgamento da licitação é
prerrogativa e responsabilidade dos membros da Comissão de Licitações, por força
do contido no artigo 51 c/c artigo 6º, inciso XVI, da Lei 8.666/93, com suas
posteriores alterações, servindo os apontamentos em Ata apenas como parâmetro
para análise dos fatos, não implicando em interferência no resultado do julgamento.
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Abertos os Envelopes contendo HABILITAÇÃO dos licitantes participantes,
abriu-se o prazo para as manifestações em Ata, sendo que naquela ocasião os
representantes fizeram as seguintes consignações:
Pelo representante da empresa OSAKA CONSTRUTORA EIRELI, fez
constar em ata que:
a) A

empresa

MULTIVALE

CONSTRUTORA

LTDA,

não

comprovou

a

capacidade técnica da empresa no que diz respeito ao granilite; bem como,
as notas Explicativas em desacordo ao que se pede em edital pois a mesma
deve fazer parte do balanço da empresa.
b) A empresa CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, apresentou
Notas explicativas em desacordo ao que se pede em edital.
c) A empresa J.L.A CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI, não apresentou as
notas explicativas e apresentou o valor de sua proposta na carta fiança.
d) A

empresa

AZEVEDO

FRANK

ASSESSORIA,

CONSTRUÇÃO LTDA, não apresentou

PLANEJAMENTO

as notas explicativas e

E
não

comprovou sua capacidade técnica através de seus atestados.
Pelo representante da empresa MULTIVALE CONSTRUTORA LTDA:
a) A

empresa

AZEVEDO

FRANK

ASSESSORIA,

PLANEJAMENTO

E

CONSTRUÇÃO LTDA, não apresentou a CND estadual conforme solicitado
item 3.2.4.2. Não apresentou certidão de registro no conselho de classe,
conforme item 3.3.1, apresentando apenas a certidão de responsabilidade
técnica. Não apresentou certidão de registro e quitação para o engenheiro
registrado. Apresentou atestados de capacidade técnica em desacordo com o
item 3.3.2, onde necessariamente os atestados devem estar em nome do
licitante, sendo apenas apresentado em nome do profissional e os atestados
não

são

suficientes

para

comprovação

de

capacidade

técnica

em

características iguais ou semelhantes para os itens de relevância item 2.2.5 e
14.2.2 da planilha. Não apresentou a relação da equipe técnica, conforme
item 3.3.5 do edital e não apresentou as Notas Explicativas item 3.4.2 e os
índices contábeis não atendem as exigências do item 3.4.3.1 do edital;
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b) A empresa CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, não apresentou
comprovação de características iguais ou semelhantes para atendimento aos
itens de relevância itens 2.2.5 e 14.2.2. da planilha.
c) A empresa J.L.A CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI não apresentou as
notas explicativas parte integrante do edital item 3.4.2 e não apresentou a
relação da equipe técnica, conforme item 3.3.5 do edital.
d) A empresa OSAKA CONSTRUTORA EIRELI apresentou

atestado de

capacidade técnica emitido pela Prefeitura de Caçapava para execução de
construção de unidade especializada de saúde em oftalmologia e ginecologia
sem registro no CREA para emissão do CAT, bem como não são suficientes
para atender a parcela de relevância para os itens 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.8 da
planilha.

Diante

dos

apontamentos

consignados

em

ata

pelo

representante

necessário se faz esclarecer o quanto segue:
1. Quanto as notas explicativas, cabe ressaltar que o sistema de
escrituração contábil nos arquivos inseridos no formato RTF –
Rich Text Format não sofrem a inclusão de “cabeçalho e rodapé”,
padrão do SPED, ou seja, a estrutura estabelecida para o Balanço
Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício e demais
documentos que compõe a escrituração contábil digital, não é
mantida nos documentos inseridos no SPED no formato “RTF”
situação essa não exclusiva das Notas Explicativas.
2. As

notas

explicativas

têm

como

função

primordial

pormenorizar e contextualizar as informações mais relevantes
acerca do conteúdo das demonstrações financeiras e também
prestar informações sobre as razões pelas quais alguns fatos
contábeis não estão retratados nos demonstrativos, sendo peça
integrante das demonstrações contábeis, por força do § 4º Art. 176
da Lei nº 6.404/76 que assim dispõe: “As demonstrações serão
complementadas
analíticos

ou

por

notas

explicativas

demonstrações

contábeis

e

outros

quadros

necessários

para
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esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do
exercício.”
3. Não há que se falar em valor da garantia de proposta
apresentado em discrepância do edital, foram apresentados no
valor estimado da contratação equivalente a R$ 12.002,97,
conforme item 3.4.4 do edital.
4. Importante salientar que as análises dos documentos de
qualificação técnica, bem como os apontamentos consignados na
ata de sessão, foram analisados pelo engenheiro da Secretaria de
Obras Públicas e Serviços Urbanos, desta municipalidade, levando
em conta os Acervos técnicos e os Atestados apresentados nos
termos da Lei Federal nº 8.666/93, nas súmulas 23 e 24 do
TCE/SP, bem como nas Orientações Interpretativas do MPCSP –
Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, conforme
despacho acostado aos autos.
Diante do exposto, importante salientar que a análise da CAPACIDADE
TÉCNICA, apresentada foi realizada pela Secretaria de Obras Públicas e Serviços
Urbanos (SOPSU), nos termos do art. 43 § 3° da lei n° 8.666/93, com suas
posteriores alterações.
Assim, após ouvida a Secretaria de Obras Públicas e Serviços urbanos,
através de parecer acostado aos autos e verificando as consignações apontadas e
demais requisitos de Habilitação, tais como conferência de autenticidade de
documentos, esta Comissão DECIDE se pronunciar da seguinte forma:


AZEVEDO

FRANK

ASSESSORIA,

PLANEJAMENTO

E

CONSTRUÇÃO LTDA, não atendeu aos itens a seguir exposto, conforme o edital:
Não

apresentou

o

item

3.4.2.

do

edital,

quanto

as

NOTAS

EXPLICATIVAS.
Não apresentou prova de regularidade com a FAZENDA ESTADUAL,
segundo o item 3.2.4.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa
de acordo com a Resolução Conjunta SF- PGE nº 02 de 09 de maio de 2013.
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Não

elaborou

a

DECLARAÇÃO

DO

ÍNDICE

ECONÔMICO

FINANCEIRO, conforme o item 3.4.3.1. do edital, ou seja, não demonstrou o
cálculo com as fórmulas do edital.
Não apresentou atestados de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Operacional e
Profissional), a empresa e o profissional não possuem capacidade técnica e
operacional, exigida no item 3.3.2 e subitem 3.3.2.1 do edital e ainda a súmula
24 do TCE/SP, em diversos itens das parcelas de maior relevância.
Não declarou a disponibilidade das instalações, de aparelhamento e
pessoal técnico, necessários para realização do objeto do certame, conforme item
3.3.5. do edital.


CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, não atendeu aos

itens a seguir exposto, conforme o edital:
Não atendeu aos requisitos da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Operacional
e Profissional), a empresa e o profissional não possuem capacidade técnica e
operacional exigida no item 3.3.2 e subitem 3.3.2.1 do edital e ainda a súmula 24
do TCE/SP, quanto aos seguintes serviços: Telhamento em chapa de aço prépintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de
rocha.


J.L.A CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI, não atendeu ao item

3.4.2 do edital, quanto as NOTAS EXPLICATIVAS, bem como não declarou a
disponibilidade das instalações, de aparelhamento e pessoal técnico, necessários
para realização do objeto do certame, conforme item 3.3.5. do edital.
DA ANÁLISE
O edital, em seu item 3.4.2, prevê claramente que a "comprovação"
da qualificação econômico-financeira se dará por meio do balanço Patrimonial,
demonstrações contábeis, acompanhado das notas explicativas do último
exercício social.
Evidente

que

adotar

tal

entendimento

não

denota

que

a

Administração Pública está subsumindo ao formalismo excessivo ao impor o
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cumprimento às cláusulas editalícias. Ordenar que os licitantes preencham todos
os itens estabelecidos resguarda o princípio da legalidade e da isonomia,
assegurando a lisura do procedimento licitatório, permitindo, pois, a prevalência
do interesse público.
Compilamos os itens relativos à HABILITAÇÃO dos licitantes, os
quais deveriam ter sido preenchidos pelas licitantes participantes:
“3.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
3.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual.
3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais ou cooperativas e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
3.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
3.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
Obs.: Estará dispensado de apresentar os documentos relacionados no item 3.1, a
proponente que apresentá-los no credenciamento.
3.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
3.2.1. Comprovação de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF.
3.2.2. Prova de INSCRIÇÃO no Cadastro de Contribuinte estadual
e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato.
3.2.3. Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL,
mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União e INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
3.2.4. Prova de regularidade com a FAZENDA ESTADUAL do
domicílio ou sede da licitante, mediante a:
3.2.4.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais, expedida pela
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado e;
3.2.4.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida
Ativa de acordo com a Resolução Conjunta SF- PGE nº 02 de 09 de maio de 2013;
3.2.5. Comprovação de regularidade perante a Fazenda Municipal –
mediante apresentação de Certidão de Tributos mobiliários, notadamente o Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, relativos ao domicílio ou sede do
proponente.
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3.2.6. Comprovação de regularidade do FGTS, através de Certificado
de Regularidade – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos.
3.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.
3.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
3.3.1. Certidão de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da empresa e do(s)
responsável(is) técnico(s), na modalidade Engenharia Civil ou Arquitetura ou outra
modalidade com habilitação para execução do objeto.
3.3.2. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s)
expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito
público ou privado, conforme Súmula n.º 24 do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da parcela de maior
relevância item 3.3.3, destacando-se que será aceito o somatório dos
atestados.
3.3.2.1. O atestado deverá estar devidamente registrado no Conselho de
Classe competente, ou a certidão a ele correspondente, referente à obra realizada em
qualquer época ou lugar e integrante do acervo técnico atual da empresa,
caracterizando a execução da obra sem irregularidades.
3.3.3. Comprovação da capacidade técnico-profissional: possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA – Conselho de Engenharia e
Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), na modalidade
Engenharia Civil ou Arquitetura ou outra modalidade com habilitação para obras de
Engenharia Civil e respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado por execução ou coordenação de serviços
de características semelhantes, limitadas às parcelas de maior relevância:
Itens 2.2.3 e 14.2.1 da Planilha Orçamentária – Fornecimento e montagem
de estrutura em aço ASTM-A36,sem pintura. Itens 2.2.5 e 14.2.2 da Planilha
Orçamentária – Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e
poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha. Item 3.2.3
da Planilha Orçamentária – Piso em granilite moldado no local. Item 3.2.4
da Planilha Orçamentária – Rodapé qualquer em granilite moldado no local
até 10 cm. Item 3.2.8 da Planilha Orçamentária – Resina acrílica para piso
de granilite. Item 4.3.7 da Planilha Orçamentária – Revestimento em placa
cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado
com argamassa industrializada. Item 15.1 da Planilha Orçamentária – Tinta
látex em massa, inclusive preparo. Item 15.2 da Planilha Orçamentária –
Tinta acrílica em massa, inclusive preparo.
3.3.4. A comprovação de vínculo profissional poderá ser feita mediante contrato
social, registro em carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e
se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.
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3.3.5. Comprovação da qualificação operacional: Declaração formal de
disponibilidade das instalações, de aparelhamento e pessoal técnico, necessários
para realização do objeto do certame, indicando, inclusive, o(s) responsável(is)
técnico(s), dentre os arrolados na certidão de que trata o item anterior.
3.3.6. Declaração Unificada em papel timbrado da empresa licitante,
datada e assinada pelo seu representante legal, conforme o ANEXO IV deste Edital.
3.3.7. Declaração de visita técnica FACULTATIVA fornecida pela
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, afirmando que a empresa visitou
os locais em que será realização a execução dos serviços e tomou conhecimento
de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações, objeto
da licitação, pois após a conclusão do certame licitatório não será admitida qualquer
argumentação de desconhecimento ou ignorância das etapas a serem cumpridas, do
memorial, e demais informações. Nesta ocasião, será fornecido o “Atestado de
Visita”, nos termos do ANEXO VIII.
3.3.8. A visita AO LOCAL deverá ser agendada previamente, junto a
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, pelo telefone (12) 3674-2112.
3.3.9. Caso o licitante opte por não realizar a visita técnica, deverá
apresentar Declaração nos termos do ANEXO IX, sob pena de INABILITAÇÃO, em
que conste a responsabilidade da Empresa Contratada em caso de ocorrência de
eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de
instalação, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução
do contrato.
3.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
3.4.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, emitida nos últimos 90 (noventa) dias.
3.4.1.1. Para empresas em processo de recuperação judicial, será
exigido o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno
vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômicofinanceira estabelecidos neste edital, em atendimento à Súmula n° 50 do TCESP.
3.4.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, acompanhadas das
Notas Explicativas e respectivos Termos de Abertura e Encerramento do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços
provisórios.
3.4.2.1. No caso de empresas obrigadas ou optantes pela utilização
do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), deverão apresentar o Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis, acompanhadas das Notas Explicativas e
respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente acompanhado do seu
recibo de transmissão.
3.4.2.2. Entende-se por "ultimo exercício social" aquele para qual já se
esgotou o prazo para apresentação do BP e DRE para a Receita Federal.
3.4.3. Apresentação de Demonstrativo de Índice Contábeis, elaborado em papel
timbrado da proponente, assinado pelo representante legal e pelo contador, de forma
a comprovar a boa situação financeira da empresa, mediante a apuração dos
indicadores contábeis:
3.4.3.1. As Licitantes deverão comprovar o atendimento aos indicadores
mencionados neste item, através de demonstrativo de cálculo, devidamente assinado
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por contador ou técnico registrado no Conselho Regional de Contabilidade, tomando
por base o balanço patrimonial do último exercício, utilizando as fórmulas a
apresentadas a seguir:
a)Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um), onde:
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
b)Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um) onde:
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
c)Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a 0,5 (meio), em que:
GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
3.4.4. A proponente interessada deverá apresentar comprovação de
recolhimento de garantia de proposta, no valor de 1% (um por cento) do valor
estimado da contratação.
3.4.5. A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser prestada em uma das seguintes
modalidades:
3.4.5.1. caução em dinheiro;
3.4.5.2. fiança bancária; ou
3.4.5.3. seguro-garantia.
3.4.6. Qualquer que seja a modalidade de garantia de proposta
escolhida, essa deverá ter sua comprovação de recolhimento inserida no Envelope
nº 01 – DOCUMENTOS.
3.4.7. A garantia de proposta permanecerá recolhida enquanto a
proponente participar desta licitação, ficando restituída:
I - mediante solicitação através de processo interno a ser aberto junto
à Divisão de Protocolo, situada na Rua Sete de Setembro, nº 701 - térreo do Paço
Municipal, no horário compreendido entre 8:00 às 17:00 horas, anexando cópia da
garantia prestada (Ex: apólice, seguro garantia) ou original da guia de recolhimento;
II - ao licitante adjudicatário, após a assinatura do contrato;
III - aos licitantes cujas propostas não foram vencedoras após a
homologação da licitação;
IV - ao licitante, na ocorrência de motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Município, conforme artigo 43, § 6º da Lei Federal nº
8.666/93.
3.4.8. A garantia de proposta não será restituída, por imputação de
sanção, dela se apropriando a Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Tremembé, caso a licitante:
I - recusar-se a assinar o contrato, após convocação legal, no prazo
fixado, sem motivo justificável e aceito pela Prefeitura Municipal;
II - se após a fase de habilitação, desistir de sua proposta, estando
vigente seu prazo de validade.
3.4.9. Caso a garantia de proposta seja feita na modalidade de
caução em dinheiro, a proponente deverá efetuar o depósito do valor correspondente,
através de guia de Recolhimento específica emitida pela Secretaria de Finanças/
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Setor de Tesouraria, sito a Rua Sete de Setembro, n° 701 – térreo do Paço Municipal,
no horário de expediente.” (Realce COPEL)

Assim, diante de tudo o que foi explanado, em simetria com a Lei Federal nº
8.666/93, bem como, às disposições contidas no Instrumento Convocatório, esta
Comissão

Permanente

de

Licitações,

DECIDE

INABILITAR

as

empresas:

AZEVEDO FRANK ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA,
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA e a J.L.A CONSTRUÇÕES E
COMERCIO EIRELI e HABILITAR as empresas: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI
e MULTIVALE CONSTRUTORA LTDA, pois atenderam aos requisitos consignados
no instrumento convocatório para habilitação.
Cabe vincar que esta Comissão analisou os documentos criteriosamente de
acordo com os preceitos contidos no edital da Concorrência Pública, que é
considerada a lei interna do procedimento licitatório e que esta decisão foi tomada
em consonância com o princípio de vinculação ao instrumento convocatório
previsto no artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, que assim dispõe:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a
observância
do
princípio
constitucional
da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa
para administração, e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos." (grifo nosso)
Ademais importante ainda se faz ressaltar que os envelopes contendo as
propostas de todos os licitantes participantes foram disponibilizados para rubrica
dos

membros

da

Copel

e

representantes

presentes

que

certificaram

as

inviolabilidades nos lacres, os quais se encontram lacrados em pasta própria para
abertura em momento oportuno.
Por fim, entendemos que esta decisão deve ser submetida à apreciação da
Autoridade superior para RATIFICAÇÃO, após transcorrido o prazo recursal
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previsto no artigo 109 da lei 8.666/93, com designação prévia de abertura da
PROPOSTA das licitantes Habilitadas para o dia 29/08/2022 às 10 horas.
Para conhecimento dos interessados, esta decisão da Comissão Permanente
de Licitações será publicada na Imprensa Oficial Eletrônica do Município, na
forma da Lei Municipal n° 4.238, de 11 de fevereiro de 2016, sendo, ainda,
disponibilizada no sítio www.tremembe.sp.gov.br – Link: licitações/Concorrência
Pública, nos termos da Lei de Acesso à Informação.
Esta é a decisão s.m.j.
Estância Turística de Tremembé, 11 de agosto de 2022.

Patrícia Terezinha de Faria
Presidente da Comissão

Vânia Teixeira de Lemos Araújo
Membro da Comissão

Fernanda de Andrade Lima e Silva
Membro da Comissão

Daniele Oliveira Barbosa
Membro da COPEL

