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Ao Prefeito do Município de Jataí
Sr. Vinicius Luz.

PROCESSOS Nº 1.780/2020/17344/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar 
a execução da obra do complexo esportivo JK – etapa quadra 
poliesportiva, com arquibancada, iluminação, paisagismo e 
calçamento, a ser implantada na área contígua ao parque JK, no 
setor Central (parte-baixa) em Jataí – GO.

Assunto: Interposição de Recurso pela empresa CBMA 
CONSTRUÇÕES & SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, contra a decisão 
de habilitação das demais participantes. 

DECISÃO

A Comissão de Licitação vem respeitosamente ante V. Exa., 
apresentar seu parecer com referência ao processo em epígrafe.

1- RELATÓRIO

No dia 18 de maio do corrente ano, a empresa CBMA CONSTRUÇÕES 
& SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA protocolizou recurso em face 
da decisão da Comissão Permanente de Licitação do Município 
de Jataí, referente ao resultado do julgamento da habilitação da 
Tomada de Preços nº 03/2020: 

Em suma, alega a recorrente que as empresas DIOENGE 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e AVANTE ENGENHARIA 
E CONSULTORIA LTDA - EPP não poderiam ser habilitadas uma 
vez que não apresentaram a comprovação técnico profissional 
referente a parcela referente ao plantio de grama, uma vez que o 
Edital previu no item 7.3.3.5.1 a comprovação de parcelas de maior 
relevância pelo profissional de agronomia.

Argumentou que as empresas não apresentaram a qualificação 
técnica profissional nos termos exigidos pelo edital, pugnando pela 
sua inabilitação no certame delas.

As empresas DIOENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e 
AVANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP apresentaram 
contrarrazões refutando os recursos apresentadas, aduzindo que 
apresentaram as certidões de acervo técnico, de engenheiros 
agrônomos, inclusive anexando o compromisso e ciência para 
futura contratação dos profissionais.

É o relatório.

2- DA ANÁLISE

A Recorrente insurge contra decisão sobre o julgamento da 
habilitação do certame da Tomada de Preços nº 003/2020, 
alegando ilegalidade na deliberação da CPL na sessão realizada, 
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mesmo que devidamente analisadas pelo Departamento de 
Engenharia do Município.

Contudo, de fato, após análise pormenorizada da ata, e dos 
documentos apresentados no referido certame, nota-se que todas 
as empresas participantes do certame, CBMA CONSTRUÇÕES 
& SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, DIOENGE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e AVANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA - EPP  atenderam ao previsto no edital, pois anexaram as 
cópias das certidões de acervo técnico de engenheiros agrônomos, 
documentos que comprovam a capacidade técnico profissional 
exigida no edital, especialmente para a parcela de maior relevância, 
qual seria a execução de serviços de plantio de grama.

Neste sentido, não há amparo para a pretensão aduzida no recurso, 
devendo a deliberação da Comissão de Licitação ser mantida em 
sua totalidade.

A – Da Admissibilidade dos Recursos

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso 
administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente 
aferida: o protocolo tempestivo, a inclusão de fundamentação e do 
pedido de reforma da decisão recorrida.

A Lei nº 8.666/93, em seu art. 109, assim disciplinou:

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação 
desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do 
ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;” Grifei.

Nestes termos, ante a existência de interesse recursal, bem como, 
o protocolo tempestivo, o representante da empresa recorrente 
não decaiu do direito de recorrer do certame, devendo o recurso, 
por tal razão, ser admitido e ter as razões analisadas por esta 
Comissão Julgadora.

O recurso, como adiantado em linhas pretéritas, não merece 
ser provido eis que as empresas DIOENGE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e AVANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA - EPP possuem a capacidade técnica profissional exigida para 
fins de execução do objeto do certame,

Para uma melhor análise das questões ventiladas pela recorrente, 
mister destacarmos o que estipula o ato convocatório sobre a 
exigência para demonstração da qualificação técnica das licitantes 
interessadas:

7.3.2. Qualificação Técnica. Todos os licitantes deverão 
comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação 
dos documentos que seguem, no envelope nº 1: 
7.3.2.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de 
atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;
7.3.2.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação 
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de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou 
serviço de engenharia, compatível em características, quantidades 
e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação: 

•Poste de concreto SC 15/600 - 6 unid
•Piso Laminado com concreto usinado 20MPA E=7 cm - 396 m²
•Plantio de grama esmeralda placa c/ m.o. irrig. adubo, terra 
vegetal (O.C) a < 11.000,00 m² - 1.822,90 m²

7.3.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem 
aceitos, deverão ter as seguintes informações: O atestado 
de capacidade técnica, enquanto documento elaborado pelo 
contratante da empresa participante do certame deverá contar 
com a descrição das características técnicas das obras ou serviços 
e atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato. 
Da mesma forma, que seja firmado por representante legal do 
contratante, indique sua data de emissão, mencione o documento 
de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou 
serviços executados (ART/RRT).
7.3.2.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de 
serviços executados de forma concomitante; 
7.3.2.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, 
mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, 
expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da 
legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/
ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução 
dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância 
técnica e valor significativo da contratação, a saber:

7.3.2.5.1. Para o Engenheiro Civil serviços de: 
•Poste de concreto SC 15/600 
•Piso Laminado com concreto usinado 20MPA E=7 cm 
•Plantio de grama esmeralda placa c/m.o. irrig., adubo, terra 
vegetal (O.C) a < 11.000,00 m²

7.3.2.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica 
acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da 
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, 
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que 
comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto 
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, 
ou com declaração de compromisso de vinculação contratual 
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
7.3.2.6.1. No decorrer da execução da obra, os profissionais 
de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos 
do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 
aprovada pela Administração.
7.3.2.7. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, 
caso exigido no Projeto Básico;
7.3.2.8. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá 
apresentar, junto com a documentação de habilitação, Declaração 
de pleno conhecimento do objeto, devidamente assinado pelo 

responsável pela empresa ou pelos responsáveis pelos serviços, ou 
ainda por profissional técnico contratado para esse fim específico, 
de que tem pleno conhecimento da complexidade, dos aspectos 
relativos aos serviços e demais informações necessárias para 
a execução do objeto da licitação, responsabilizando-se pela 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na 
vistoria, e de que não poderá alegar o desconhecimento das 
condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para 
se eximir das obrigações assumidas em decorrência deste Edital.

Neste sentido, as empresas recorridas, ante os documentos 
apresentados na nova sessão do certame, atenderam ao exigido 
no edital, e conforme parecer do Departamento de Engenharia, 

Certa feita, constata-se que a Comissão respeitou tanto o Edital, 
quanto a Lei nº 8.666/93, posto que o julgamento ocorreu em 
sintonia com o instrumento convocatório e em estrita observância 
aos demais princípios regedores da Licitação, elencados no caput 
do artigo 3º do citado instrumento legal, destacando dentre estes 
o da legalidade.

Assim, superadas todas as questões ventiladas no recurso 
interposto, consequência inarredável é o improvimento, 
mantendo-se manifestação pela habilitação exarada na segunda 
sessão de abertura e julgamento da habilitação da Tomada de 
Preços nº 03/2020. 

3- CONCLUSÃO.

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, a Comissão de Licitações do 
Município de Jataí, levando em conta as normas legais vigentes 
no ordenamento jurídico do País, decide conhecer do recurso e 
no mérito negar-lhe provimento, para manter a habilitação das 
empresas DIOENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e 
AVANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP pelo atendimento 
ao previsto no item 7.3.2.5 do edital, referente a comprovação da 
qualificação técnico profissional de todas as parcelas de maior 
relevância.

 É a decisão.

Remetam-se os autos ao Gabinete do Prefeito para apreciação do 
recurso e posteriores atos.

Após, publique-se no Placar e site do Município.

Jataí-Go, 21 de maio de 2020.

Letícia Franco de Oliveira Silva
Presidente da CPL

Paula Morgana Rosa Souza
Membro da CPL

Luiz Fernando Cabral de Araújo
Membro da CPL

_____________________________________________________

PROCESSO Nº 1.780/2020 / 17344/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar 
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a execução da obra do complexo esportivo JK – etapa quadra 
poliesportiva, com arquibancada, iluminação, paisagismo e 
calçamento, a ser implantada na área contígua ao parque JK, no 
setor Central (parte-baixa) em Jataí – GO.

Assunto: Interposição de Recurso pela empresa CBMA 
CONSTRUÇÕES & SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, contra a decisão 
de habilitação das demais participantes.

DECISÃO

Em face das informações constantes dos autos e das ponderações 
apresentadas pela Comissão de Licitação no julgamento do 
recurso, sob a orientação da Consultoria técnica daquela 
Comissão, cujos termos acato integralmente e adoto como razão 
de decide conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, 
para manter a habilitação das empresas DIOENGE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e AVANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA - EPP pelo atendimento ao previsto no item 7.3.2.5 do edital, 
referente a comprovação da qualificação técnico profissional 
de todas as parcelas de maior relevância, conforme parecer do 
Departamento de Engenharia.

 Para tanto, determino a continuidade do certame para a abertura 
das propostas, atendendo todos os trâmites e praxe legais.

Determino ainda que se dê publicidade nos termos da Lei.
       

Jataí-GO, 21 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS 06/2020

A Comissão Permanente de Licitação avisa a todos os interessados 
que fará a abertura dos envelopes de Propostas da Tomada 
de Preços nº 06/2020 cujo objeto é construção da sede do Lar 
Transitório para Adolescentes, a ser edificado à Rua 16, esq. c/  Rua 
W7, Qd. 04, Área Pública II, no Setor Jardim Goiás, em Jataí – GO, 
cujo julgamento será pelo Menor Preço Global, uma vez que não 
foi interposto recurso à fase de habilitação. Este aviso se dá em 
cumprimento à publicidade necessária aos atos públicos.
Abertura: 22 de maio de 2020, às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal – Rua 
Itarumã, 355 – Setor Santa Maria.
Site: www.jatai.go.gov.br
Fone: (64)3632-8812

Letícia Franco de O. Silva
Presidente da CPL

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2020

O Município de Jataí, através de sua Comissão Especial de 
Licitações, avisa a todos interessados que realizará licitação 
pública, na modalidade Concorrência, do tipo maior oferta, visando 
a alienação de 01 (um) imóvel rural integrante do patrimônio 
público municipal, devidamente autorizada pela Lei 4.159 de 13 
de fevereiro de 2020. Fazenda Campos Elísios e Boa Esperança, 
lugar denominado de São Pedro. Matricula: 34.022 – CRI. 4ha.84a.
(quatro hectares e oitenta e quatro ares). O Edital e seus anexos, 
estão disponíveis para download no site da Prefeitura.
Abertura: 22/06/2020, às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal – Rua 
Itarumã, 355 – Setor Santa Maria.
Site: www.jatai.go.gov.br
Fone: (64)3632-8812

Vinicius de Cecílio Luz
Prefeito Municipal de Jataí - GO

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2020

O Município de Jataí, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item tem 
por objeto a contratação de empresa do ramo para fornecimento 
de copo descartável 200 ml, visando atender as necessidades 
do Centro Administrativo, secretarias e superintendências da 
Prefeitura Municipal de Jataí, conforme instrução e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 04/06/2020- às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Amanda Franco e Silva
Pregoeira

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, 
com a finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da 
Inexigibilidade de Licitação  014/2019. Informa ainda, que o não 
comparecimento acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.
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CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
FAZAN 

CONSULTORIA 
ASSESSORIA E 
TREINAMENTO 

A GESTÃO 
GOVERNAMENTAL 

EIRELI

32.426.794/0001-
46

TERMO ADITIVO Nº  
01 – C: 012/2020

Jataí – GO, 21 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da Tomada 
de Preços 001/2017. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
S&G AUDITORIA 
E CONSULTORIA 

LTDA - ME

27.035.962/0001-
32

TERMO ADITIVO Nº  
03 AO CONTRATO 

Nº 150/2017

Jataí – GO, 21 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da Concorrência 
nº 007/2018. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
SIDIENIO OLIVEIRA 
DOS SANTOS – MEI

21.710.019/0001-
00

TERMO ADITIVO Nº  
02 – C: 185/2018

Jataí – GO, 21 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seus respectivos aditivos oriundos do Pregão 
nº 096/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
BORGES E 

RODRIGUES 
SERVIÇOS LTDA

20.643.602/0001-
74

    Termo Aditivo
Nº 01 – C: 
165/2019

BORGES E 
RODRIGUES 

SERVIÇOS LTDA

20.643.602/0001-
74

    Termo Aditivo
Nº 01 – C: 
007/2020

Jataí – GO, 21 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer a esta Gerencia de Contratos, 
com a finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo do 
PREGÃO Nº 064/2020. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
CRESCER 

TREINAMENTOS E 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO - EIRELI

18.690.025/0001-
20

ARP 014/2020

                                                                       Jataí – GO, 21 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 
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