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MONTEIRO E BARREIRA LTDA' pessoa juridica de direito privado' inscrita

sob o cNIpJ n, 35.0ó7.a50t0ô01-86 com ,.ã" no Av' Borges-Leal'-ll t33l b"lltl

ir.iti,", município de Santarém, Estado tlo Pará' CEP: 68'005-130'- vem' trlur

resneitosamente. perante V' Sa';-'orn fulcro no An' '{l' §2'!' da Lei 8'ó6619r-t!':::l:o.t

.'"';H;;,.'";ü[úõrn"çÀõ'{o EDlr'\r rerercnte à CoNCORRENCii\

óo+)ZOZOCp. pelo que expÔe para at.r linal reqtii'rer o seguinle:

A pres'jnte impugnaçao I :' por objetóf ipontar equívoco contido no

instrunrento convocatório cuja Í:ré','ia corieçào se Inostia rndispensável à formulaçào de

propo.sla para o cename em apreço'r'-r --'- . 
Conforme previsàã 

"*pr..r, 
do anigo ,{i §- 

-2'', 
da Lei 8.666/93. o pruzo

decatiencial para oÍerecimenã a. i*prgnut àt, ê-oe atb 02 (Dois) dias úteis anteliores à

ãa" ã* .u*il* da sessào púbiica' in verbis:

Art. 41. A Adminisiraqâo nào pode descumprir as normas e

condiçoes do edirr'l' aÚ \iL:iri s+ ai, 
'a 

estritamente vincuiada

["'zo)o".ulrâ (io ci:])iiL a* i*p:lgrrí oi termos do-editai de

ti.itáçáo pet*," a ao t'.,ir'ristieçào o licitante que nào o Íizet até o

,.gun,i,, dja útii rlue *iitecr,ler a aberntra dos envelopes de

haÚiiiraçàc, em cot-,corrêrcia, a abertura dos envelopes com as

propüstas .?11 çgi1r'i"e, :.oúIada de preços ou concurso' ou a

iea,;rraçao cle leilào, as lalhas ou inegularidades que viciariam

esse e,ii;zrl. hiotltese Êli: ô'.. tal comunicaçào nào rcrá efeito de

rccrÍsÍ-r. (Rerraçàc da:il rera í..ei nq 8.883, de 1994 )
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Conclui-se, portanto pela TEMPESTMDADE da presente impugnação'

Outrossim, àemonstrado o requisito da tempestividade, deve a impugnação ser

plenamente conhecida e apos, analisada j ulgando-se procedente-

sendo assim, cumpre a esta administração analisar as razôes da impugnação e

decidi-la no pÍ:lzo de até 24 horas do ottrecimento da impugn@o, sob per,a de

macular todo o ceÍEtme e invalidálo-

DOS FATOS E

E cedido que o Govemo Municipal de ltaituba" atrar-es do Fundo

Municipal de Educação, publicou Edital do Processo Licitatório de Concorr&rcia n"

wunozo, visando a contratação de empresa para constru@ de escolas

municipais, para atender a dernanda do Fundo Mmicipal de Educação. Após a

leitura do instruÍnento convocatório, a impugnânte identificou irregularidade nas

normas relacionadas à visita tecnica impoSas pelo presente Edital, a qual pasm a

identificar:

DA VISITA TÉCNICA

Nos itens 31,31 -1,31.2,31-3,31-4' 31.5 do Ediral di+õe aerca da üsita tecnica

31. A licitrnE dcYGá YbloÍi.r o(s) foce{b) ordc scÉ cxccutrd{§) rs
obr{r) obicúo dcslr CONOORRÊNCIÀ por introâb do nspomÍvd
tÉcnico de c prrsâ' pare hêinr-sc des cordiúo c do grru dc

dificuHrdcs criíErtcs' Gü cmplrhir do Pnftsirnel Tócrio dr PLfl,
quc m oclsião vireÉ i dodençio dc vbrori+ bco cooo I euÚorizeção

do r.Prcs.trltnb eurorizedo pcle EcitttriÊ a rltlizar ' viritr Écnicl;
3l.l - O honfio da \risils d.Beftí ser previamGúe 4Frdado na Diretoria

Tecnica da Secretaria Mmicipal de Infraesmtura do Nírmicipio de

ITAITUBA pelo telcforc: ( );
3l-2 - o r€fÍEsentante cÍDdÊnciado pela licime ga eÍarw a vistoria

deveni ser Engenheiro oü AÍquiteto e aprescÍtaÍ-se m Municipio de

ITAITUBA mmido da cuta de credencimenro da eopresÀ de ardo cun
o Ínoddo constante do Anexo do presate edital:
31.3 - a Autoriz:ção de vi§ori& elaborada de acodo oom o Anexo con§mte
dcste Edital, deverá seÍ r"isada po s€ÍvidoÍ do L{micípio de ITAITUB&
Anoro IVA - (Modelo dê AutoÍia@).
31.4 - A visoria tecnica das ohc deste edial dcverá str agendada até o dia
l4 de ornubro de zmO, no horário das 0Shmmin hora local: para s€í€ítr

realizadas entre os dies 15, 16 e 19 de ouubro de 2020-
31.5 - EnlÍe os dias definidos tro it€m 31.4 pa-a a realiza@ da ristoria
tecnica. peJo profissional tecnico da PMI citado no itqn 3l deste edital.
agendmá a sa critério, conforme solici@o do ticitmte, as obras c serenr
visiÍad6, há rista que sc Ea de Comrmiddes digintes geograficmorte
une d* omras.
(grifo nosso)

No entanto, oo*ta no itern em apÍEço uma irregularidade: a obrigatonedade de
visila tecnica sobre o assunto o TCU tern diversos julgados m sentido de que é
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desnecessíno o comparecimento ao local de presgçao dos serviçoa, bastando a

declaração do licihntede que conhece as condições locais para a execuçâo do objeto, iz

verbis:

0 TCt í firmou enterulimento de que fui restri@t na com?etiÍNidl& e

afronto tn dispttsttt rus inc- Ill do art- 30: "("-t extropolu lol Preceilo
o requisib de que o próprb profissir»ul a ser imlicado no licituÇão

amo responsável técnio da ohra deva ser o credenciodo Jnru a
visÍoria"- O T(l{-l pomleruu tamhem que "(-') 

"Ao 
$e nnsÍla ro:úvel

e nã<t eru:ontra ahrigo no tegrslaçãtt o eslobelecimento de §L§lo a no

mesmo diu e honiritt, pra todo's os c'rederu:iqktç, 
't'rut 

ve= que e'''çe

procedimenlo, além tle re.çlrinfiir o Ftrl ici1x4ãa dos inlere'ssodos'
-JnssibrlitaaocorrênciaeleajastesentreaÍrtú'tt$ltcitoes'"Díante

dos fito* o ttíburrol ddeÍmínoa @ órgtu iadsdicioaúo quc

"úNcnt a-* de esaMeer, str líciuçb (*), clóntvlos impondo t
obigaoidade de cornptecfu*nÍo ao loctl das obm* (-) xndo
flúicierúe a declarução do ticitanu ik qae onhue y."!Yy§
tocob pm a uuação do obk'ío"' ff(-11' Amrdão n" l'599 2010'

Pteruirio, Rel. Min Murcos krnquerer (ktsto, tX)t { de l1'07'2010)

"a eigênciu de reoli:açÃo de visikts técruu* k vi§loriq' ns lermos

no edital) aos laruís tle execuçã<t tlos serviços como

"riéri, 
,1" hohrtiração tte ltcitantes já foi consideruda ubusiva pelo

Tribunal em algutru^s trco'sifus, p<»r ausêncu ele previsão legal'

Squndo m Ünha de eaadittcnto, a drlorqão ilo licitante de

qú un pleno conhecbcrto da condiçb de pwtção dos *ntiçn
bast a Sdmini*açao como prevenção conlta çnsiveis alegaçôes de

rmpossibititlade de exect4ào do «tntrato ou denando's Txtr revi'são

cintrotwl en ra:ão de cianstôncias 1ruxsfuels de serem ovuliala-s

nessüs visittrs- - ff(-(!, Ácórdão n" 2'177 2N)9' Rel' L'lin

.tose Mrúcio Monteiro, IX)U de 23.10'20091

ora, não pode a administração ficar pesa a circrmstâncias desnecessárias,

devendo se ateÍ ao conteido pnncipal da norma, que é a da habilitâçâo juridica e

qualifrcaçâo-tecnica de amrdo com a especificidades do objeto licitado, que pode já ser

de coúecimento do liciturte, e neste sentido o art 30, IlI, da I'Ei 8.ffi§3 adnite exigir

do porticipante cdnprovação, fomecida pelo órgão licitante, de que tomou

coúecimento das informações e condiçôes locais para o cuÍnFimento das obrigAçô€s

objeto da lícitação, poÉm não fixa a necessidade & que o licibnfe visife pessmlmente

as instal4ões para avatiaçâo das condições de execução dos rrviços-
A juÍi$dencia da CorÍe de Contas é firme no senti& de comiderar que a

exigência de üsita técnica como requisito de húilihçâo, qtun& não justificada pelas

peculiaridades do o[ao, restringe indevidamente a competitiüdade, em afronta ao aí.
3', § l', da t€i 8.6ó611993:

AÍt. 3" A licitação destina-se a garaírir a observàrcia do prirrcipio
constitucional da isonomia e a selecionâÍ a proposta mais vantajosa
para a Administração e será processada e juleada em estrita
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conformidade com os prncípios hísicos da legatidade' da

impessoalid"de, da morali<hde, da igualdade' da pubticidade' da

p.oUia.aa a&ninishativa' da vinculação ao instnmrerÍo convocatorio'

do júgamento objeüvo e dos que lhes sào cdÍElaÍoc

Oportuno, ainda é o mâgisterio de José dos Santm Carvalho Filho' Vejamos:

-(...) principio da competitiv-idade, correlato ao principo da igualdade-

dóii* que a A&ninistraçào ráo po& adoar nredidas ou criar

regrâs que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter

*íp.titi* da licitaçao- Ern outras palavras, deve o procedimento

po"ritilitut a disputa e o confionto entÊ o§ licitantes' para que a

seleção se faça da melhor forma possivel' Fácil e yerif.cal que' sem a

**p"tlçao, ouna comprometido o próprio princípio da igualdade' já

que'alguns se beneficiariam à custa do prejuizo de oÚros-

Éo-rrã-ot o ptirripio no art 3', § l"' I, do Estatuto'" (ln In Manual

de Direito Administrativo, p- 223'2007)

Assiq vistoria obriptória seria eleÍnento complemerÚar e jusificível som€nte

quando, em face à exrensão e complexidade do úieto' fg indispenslvel para perfeito

conhecimento da obra ou serviço (Acordãos 983/2008, 2'395/2010 e 2'99012010' todos

do Plenário). fu *ja o que deve ser levado em consideraSo é o ônus imposto aos

licitantesparaocrmlprimentodessesreqüsitosesuarazoabilidadeeproporcíonalidade
em àce da complexidade dos serviços a seÍem exe§Úado§--

A visita recnica, poÍtanto' somente deve ser exigida nas hipÍeses em que a§

condições locais possuircm caracteristicas que somente a descri@o tecnica no edital-não

se fizer suficienÉÍn€nte clara para a§seguÍâr que o preço ofertado pela licitante reflita a

realidade da contraÍaÉo, o que úo parece §eÍ o caso &s auto§'

Mesmo nas situações em que a avaliação previa do tocal de execução se

configura indispenúvel, 'o edital de liciaçâo de're ren"'r a possibilidade de

sulsti-tuiçao da úsoria por declaração formal assinada pelo respomável técnico acerca

docoúecimentoplenodascondiçõesepeculiaridadesdaúra,(Aórdão1.uu2013-
Plenário, Rel. Min. Ana Arraes).

No mesmo sentido, decisão do TCU constante do Informativo & Licitaçôes e

Contratos 230, sessões de I0 e I I de fevereiro de 2015:

Á visto/ia ao local de obros semiçx samenle deve ser «igido
qwndo ftt imprescindível ao ctl,,primeí'tó odequado tktr

ohrigações contratrxtis, o que deve ser justtfiudo e demonslrudo

pelo Administaç'&s no Prorc'rarrso de licitoçõrt, dewndo o editol

yever a posiülidtde dc suMittriçÃo tto ataado de visita ,écnica

pr decbmção do rqoasóvd ,wnico de que psai pleno

conlucimenlo do obiao.,ls üitáat ao locol ile aanção da obru
detvm ser pdofitariü*ntc conprendidas cona un úireito
xbjaiw da a nprm líciunte- e não ant údgdao i@t pcla
Administração, moliw) JElo qu d*em ser uno faculdade &tda
pela Ádministração oos ptrliclnnles út certome. (g$t no.xo1
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A restrição aponrada k*p"rta arnda, o Flnctplo da Licitação (vantajosidade).

Segundo o posicionamento do llustre Ronny Charles:

Essa vantagem engida m seleçâo licitaroria tem rclação com o
prtncipto da eficrência, que nâo consta no rol dese artigo por ter sido

inserido apenas posteriormente (Emerda Comtitrrcional l9A8) na

Constitui@o Federal- Não fuante, a eficiênira é principio que

vincula e deve noÍteaÍ a§ co{Úataçõ€s púlicas' O gestor público deve

sempe buscar a melhor e mais a@uada solução para os goblemas

administrativos, tendo como parâmetro o inteÍ€s§e Úblico e a

legalidatu'.
Como reflexo correlalo à eficiêrrcia' t€m-sÊ que a opÉo contratual

deve buscar soluções econômicas e celere para o púlema em

quesüio-
Na gesüto, o administrador esui obrigado a agir blscando como

p"ta-.ro a melhor atu4ão' t€ín o ounFomisso in&liúvel dc

enconEaÍ a solução mais adequada ecommicanenE na geÉncia da

coisapúlica,brscandose,nFeaÍ€alizaçãodosalosadministrativos
de acordo com a relação cusoáeneficio, de maneira qüe os Í§cuÍsos

prblicos porsam s€Í gasto§ da foÍma mais vant4lma e eficiente'

Esse bom rram da res prblica' atendendo à eficiência e à

economicidade' tem relação direta com a concep@o de Estado

DemocáticadeDreito,noqualasÍegraseaalrraçãoadministrativa
buscam dar garantias à coletividade, mas tambertr protegem o

indiüduo, inclusive de urna atuação exageradamente oneÍosa ou

ineficiente do Estado que ele susteÚa, âfraves do Ín-buto§'

(In. kis de Licitaçôes Púlicas Comensdas' 2' ed JusPodivm' 2ffi9'

PP.27-28)
à tei de liciações e contraÍos admiistrativm, p' 49,2N41

Em surna, nii,o se antolha cabivel a prwisão de exigências desnecessiirias no

instÍumento coÍvocaÍório, posto que afrontam a legalidade e a competitiüdade,

postulados essenciais a consecrryão do frm primordial do procedimenlo licitaÍório, qual

seja, a conuaraçâo da proposta mais vantajosa, rado pela quâl não deve prevalecer a

exigência de üstoria

DO PEDIDO

Diante do exposto, â requerente roga à Vs Sas quc conheçam a

presente impugreção ro edital, modificando o instrumctrto convocatório do

Proccsso Licitatória na Modalidade Concorrêncie N" lX)4/202) do

GOVERNO MüNICIPÂL DE ITAfIIBA/PA, atrevós do Fundo Municipal
dc Educação, em face das irregularidades e ilegalidades
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âpontadas trâ pnc§Gtrtc pcçâ' para â rctificâção doe termor do Edital no

OO4DO2O(Y, incluindo-se crpre§§âmctrtc e possibilidade dc substítuição de

vistoria técnice por declaração formal rssineda pcb responúvel tfunico

accrca do conhecimento pleno das condições c pcculiaridedcs da obra'

Nestes termo§.

Pede defenmento-

Itaituba/PÀ 2l de outubro de 2020-

EDU DE SOU SA BARREIRA
)0t.,10r-

C

L-,.rr*^l:

t"\, (oqs\

Representante kgal da emPresa

MONTEIRO E BARREIRA LTDA (P P )

üv\of,ulo,r.q qrt 
S W 0 [^\^r*.f fÊ,^^

\b\ou- ozrz
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ALTT::RA('ÃO CONTRATUAL DA SOC'IEDADH MONI'EIRO E T'ARREIRA LTDA

CNPJ n" 35.067.450/(í)O I -f36

fitoal202a

"âffiE

CARLOS ODtIARD() DE SOUSA BARREIRA' racionalicladc BRASILEIRA' nascido em

24/04/tg94. soLTEIRo, err'r pie-SÃn rõ' êpn "' ool-q+: ' st)2-56' CARTEIRA DE IDENTTDADE n"

6232 t 03, .irgào expeclirlor pc',--"i,À. -*riaentc e do,lliciliaclo(r) n()(a) TRAVESSA CORONEL

-|ANCREDO. 4]2. CENTRO' ALTAMIRA. PA. CF]P 6837I20:]' BIIASIL"

RoSEMAfTRo§I()NTEIR()DoSSANTOS.nacionalidadcBR^SILEIR^'nascidoetnosllll11979'
soLTEtRo. ÊNrpRESÁRro. ípí-nJ àlz.zzl.so2-30. C^RTtrtRA DE IDENTIDADE n" 37210134.

órgão cxpcditlor PC.- PA, t"'ia"r"" c domiciliado(a) no(a) AVENIDA BORGES LEAL' 133'

pfÃrNiÃ. s.,\NTAI{ÉNI. PA, cEP 680osl30, BRASIL'

Sócios <ia socicdadc limitada de nome emprcsarial MO\TEIR() E B,ÀRREIRA LTDA' registr'rda

legalmente por contrato "otiur 
ãtt'iàu-tt'tc arquivado ncsta iunta Corncrcial do Estado do Pará' sob

NIRE n" 15201552674, .""' ";; 
À;;;id" Borges Leal' lf-r ' PÍainha Santarém' PA' CEP 68005t30'

dcvidamer.rrc i scrira no C.d;; N""ion.f dã P"ssoa .iuridica/MF sob o n" 35'067'450/000f-86'

deliberam cic pieno c coinulr acordo ajustarem a presentc "ii"t"çao 
contratual' nos tennos da Lei n"

1O.406/ 2OOl ,nediante as c('ndições estábelecidlrs n35 çl;111sLrl'rs seguintes:

DO CAPITAL S()CIAt,

CLÁUSUL..t PRIMEf RA' O capital anlerior totalmentc intearalirado passa a ser de RS 5oo-oOO'OO

rouinhcntos rnil t.ais). cm tnoeda corrente naciorrcl' rcprc:( rf ird-o por SOO''OOO (quinhentos mil) quolas dÚ

eaoital. no rrtlot notninal tft tS 
"i'oo 

r"- rcal) cadit rrm.r' \'trio aumcnlo é lt'tultn"nt" subscrito c

iniegralizad,,. ireslc alo. p"to" 'à(]los 
Em deconénciü u'' "'t'.ltln"' 

th-r cupital social çstç llca assim

distribuído:

CARLoS EDUARDO DE soUSA BARREIRA. com 25.ooo (vintc e cinco mil) quotas. pcrfâ7cndo um

i"r.i-a. zusãi ôoo,0o (r'inte e-cinco mil reais) inÍegralizado' 1it) quotas.
ROSEI\ILAL;tlo MONTEIRO óôS SlXfóS' cãn1 475 000 ((ruatrocc-ntos e setenta e crnco n

perfazendo ur,.i total de R§ 475'OOO'OO (quatrocentos e sctenlr e tiIlco nril reais) integÍalizado'

DA ADMINISTRAÇÃ()

CLÁUSUL.\ sEclrNDA. A administração da sociedadc.cabcrâ ÍSOLADAMENTE a(o) Sócio(a)

RosEMALiuo MONTEIRo;ôs' ;Àfiiôs corn os prüeles e atribuições de representação ativa c

passiva na .uricdadc', jt'atljitr Jt"*íJ'ãiciulnrlj"rt' p'r'l'-in'I" nratrcar to«los os atos comprecndidos n<r

obiero social. \crnprc dc 'I,t'"';;';;;i"dadc' 
autorizado l' t':." 'lo nomc emprcsaÍial' vcrlado' tro

enianto- làzô_to errr ativrdades i'sir;1;"-;;-i*.;""se s<.rcirri o., u..,uri, obrigações seja erle favor de

qualquer clos cotrslas ou de.teÍceiros' bem como oncrar otl alienar bcns imôveis da sociedadc' scn-r

aulorizaçào J(.( ' I orrtÍo{s) sócio(s)'

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSUL-A TERCEIRA' o(s) adminisrra<ior( es ) dcclrLzi(rÚ)' sob as penas da lei' que não está

imoediclo.c . icrccr " 
u'rn''i'it"àçâo àa socicdadc po' r"i "'p.."itti 

ou em virttdc dc condenaçào criminal-

:ilXc;::"":;:,f;;; s;;;.';i'r'"1";'j;,;;;;; qtl; vede' :rincra (ruc t('mporariamente' o acesso a carsos

Req:81000t,()()399380 
Página I

Ce.rrfiL. ,r FeEislÍo êri '13/08/2020

arorlva,rento 20000ti66822 de 13i08i2020 Protocolo 204105935 de 13/0s12020 NIRÉ 15201552674

No]r,e La enp'esa MoNTEIRO E BARREIRA LTDA

Ê;;;r;;;;"* te' ve'incaoo em t'ts:/l'àin iuceoa pa gov'bí/autenticacaodocumenio'autênt'cacao aspx

Chan.Êi?' 35068C27644657

ltl lliilllllilil lilililllll
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ALTERAÇÀO CONTRATUAT, DA SOCIEDADE MONTEIRO E BARREÍRA LTDAC\p.t n" 35.067.4501000 I -86

pútrlicos, ou por crime falimel
economia popular, contra 

" ",",11,I-. 

rle' pr"raricaçào pcita ou suborno'
u" ,.r.çi,."'JJioi i;;:;à;;i:Jli.J,,i;;;;lJ"li.ll.l,.,nar. conrra normas

concussão. pcculalo ou contra a
de del'esa da concorência, contra

DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA QUARTA. o fo
do conrraro .;.LJ;;il;:;rl'i..';"'-*;il'31;. "u-o''-ento dos dirciros e ubrrl:;çôcs rcsurtantes

CLÁUsULA eUINTA. As CIáusulas c condiçôes cstabelecidaexpressamente modificadas po. ..tu .,tt.rrçãJ;'o".,-i;#ã;âetn atos já arquivados e que não foram

E j-Y--trit
r#ffiÉ5
#E#i

CO\s()1-ID,\ÇÃo c() RA'f()S CII )() Nt- t-

C- LAIISULA TERCEIRA, O obJclo sociat e:

;i$ê!:i-§ã'"XÍiljtli,Í;,1:>:; :"t12'^1.'""ü':'^o^s: loNS rRr'ÇÀo r,,: ,roDov,AS ,-

i"8&?:iü f " Êi lt;y i':r.^' o A c u Àl É d ffi:::?,'# 
:': ô ?á',' ", ;t'I§ifô"? i
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AL'II]R]qÇÃOCoNTRATUALDASoCIEDADI]MoNTEIROEBARREIRALTDA
CNPJ n" 35 067 450/OOO I -ft6

EIt,ji#E1
ír,lÉ*.Iri
B'ffiffi

VAREJIST.\ DTl
HIDRÁU L ICoS.
TELHAS.,

I-ERRAGF.NS E FF-RRAMENTAS. ( OMÉRCIO VARF]JISTA DE

cõvgnclo vAREJrsrA DFI cAL. '\RFllA' PF-DRA BRTTADA'
MATERIAIS
TIJOLOS E

(]NAE F ISC,\!,

7 | 12-O/OO - scrviços de cngenharia
4399-1/Ol - atlninistração de obras
8l IO-3/OO - .rividades paisagisticas

773g-O/99- aluguel de outras máquinas c equipamcntos conrurciais e industriais não especificados

anteriormerÍg, sem oPerador
7732-210.2 - aluguel de andaimes
7732-2/Ol - aluguel de máquinas e equipamentos para-constítlção senr operador' exceto andaimes

7llg-7/Ol - .".iiç.r" rle cartografia, topografia e geodésia

7 t I l -l /00 - serviços de arquitetura
ql+C-Otgs - comércio ,arejista de materiais de cotrstrução etrr geral

iiÀ-orc+ - c,rnrércio vare]ista de cal, areia, pedra britada' tijolos e telhas

4744-O/O3 - comórcio varejista de materiais hidráulicos
4744-O/O1- cotnércio varejistâ de ferragens e ferrament:rs

4142-3loo - cornercio vârejista de material elétrico
4741-5/OO - cr-rmércio varcjistâ de tintas e rnateriais piuzr pinrrrra

4399-1103 - obras de alvenaria
4lzO-4tOO (. !nstruçio de edificios
4391-6iOO - oh11s dr lundações
4330-4/99 - outras obras do acabamento da construção

433C.-4104 - scrv'iços de pirrrura de edificios em geral

433O-4/O3 - obras de acabamento em gesso e estuque

433í._1/O2_ i!lstalaçào o. p"*"]:á""i^1etos, di.,isarias e armários embutidos de qualquer material

ca)z-ztot - irslalaçôes hidráulicas, sanitárias e dc gás

4321-5/(lO - i1]stalação c manutenção elétrica
43134/OO - obr3s de terraplenâgem
43ll-Arc2 - pteoaração de canteiro e limpeza de temeno

43 I I -8/o I - derrroliçào de edificios e outras estrutrras

42g9-5/Ol - c.'rlstruçào de instalaçôes esportivas e Íecreatrvrrs.

4222-7 /ol - construçào d. ."d";l'; ;;;;cimento dc água' eoleta dc esgoto e construções correlaÍas'

exceto obras de irrigação
+zi:-gzoo - t,irras di urbanização - Íua§, praças e calçadas

42ll-l/O1 - consirução de rodovias e fcrrovias

CLÁUSULÂ. QUARTA. O prazo de duração da socic<iade e Por tcn.rpo indeterminado'

CLÁUSUL1\ QUTNT^. A responsabilidade dos sócios ç rcstrita ao valor de suas quotas' mas todos

responderr s()lidariamente pela integralização do caPital social

CLÁUSI-ILASEXTA.oIlxercicioSocialencerra.seánodizr3l<ledezembrodecadaano'dataemque

R.q: tt I O0(Xrí )O'r 193 80
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ALTERAÇÃO CONTRATLi,\L DA SO('IEDADE MONTEIRO E BARRL.IRT\ LTD( \I,J n,,35.O67.450/O0Ot-86 )A 
ffio administrador prestará constas .iustil:cadas de sua administraçào, procedendo à elaboração ao ã ãInventário, do Balanço patrimoniárr e d,: iresurtado Econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas 2,2quotas, os lucros ou perdas apurados. rra l'r\JPurç4v uE sgas 

F _a
,, ÍiCLÁUSULA SÉTrMA' A administt r:q:-r',r da socieclade cabe isoladamcnlc ao sócic RosEMAURo ! iMONTETRO DOS SANTOS corr .s pr:d('rcs L'atribuiçõcs <ic representação âti\a c passivil ." ;;;;;; i §'judicial e extrajudicialmentc' podencl. pr'âticar todos os aros compreendidos no objeto social, scmpre de àT,interesse da sociedade. autorizado o uso rio no-" a-p.a"a.iul, vedaao, no entanto, Íâzô-lo em atividades : Íestranhas ao interesse social ou assrrrrir obrigaçôcs sclia cm favor 6e qualquer dos cotistâs ou de terceiros. í :bem corno onerar ou alienar bens inrr.,vcis tia socicdad-e, sem autoÍização do(s) outro(s) sócio(s). ?t E

.LAUSULA OtrAVA. O adminisr.adL-r ircclara sob as pcnas da lei, que não esrá impedido dc exercer aadministração da sociedade, por lei cspccral ou em virtud; de condenação crinrinal, ou por se encontraremsob os efeitos dela. a pena que vcdc. aintlrr quc ,",rrp,rru.i.,n"nta, o acesso a cargos públicos, ou por crimefalimentar, de prevaricaçâo. peita au sulror no. aarr,auaaão, pecurato ou contra a econoinia poptrrar, contra osistcma financeiro nacional. contra norrra,s cle det_csa da concorrência, contra as relaçõcs de consumo. Íépública ou propriedade.

cL^usuLA NoNA o foro para o cxcre tcio e o currprimento dos dircitos c obrigaçties rcsulrantes docontrato social permanece SANI ÂRE\l pa

E, por estarem assim justos e conlratâd,r,§, assinarn este instrumento.
S^NT,A'RÉM pARÁ, 23 dc jutho (te 202(1.

CARLOS EDUARDO DE SOUSA BARREIRA

ROSEMAURO MONTEIRO DOS SANTOS

Rcq: 8l OOO0O0399.] 8o
Irágina 4

certifico o Registro em 13/08/2020 1YaÜ2a20
AÍquivamento 20000666822 de fi/AB!2a2n 

.plrro_colo 204105935 de í3l08i2020 NtRE 15201552674Norre dâ empresa MoNTEtRo E BARRE,RA , TSA
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TERMO DE AUTENTICAçÃO

NOME DA EMPRES/,
PROTOCOLO 204105935 - 13/04/2020

oo2. ALTER,AÇÃO
ÉVÉNÍO lo21 - aLTERÂcao DE DADos (ExcETo NoME EMpREsaRraL)

IRO E BARREIRA LÍDA

RUPRESI,\ r.rlTt:S QUF 1\sr\\R.\\: lir(;l r \r \lr.\ I',!l

cn,: í){):lr),1?li{)15. r \ i, r )s :r)t,.\llI)() I)l s()Iis^ B^RRFIR,\

( pl: 6?l]:115{,1:r( !f i I \l itÍ-r \1.J\!l1r:lÊ() D(rS S.\\'lOS

t-sratR(xLss()i..,t.(jtsIR(),\LÍ()\litl(1)-ulst,)st()t'EL\t\Dl<al\\i'L,r,L,Dt\i.\l()DItlot9

FJyENfOS
05 t , coNsoltDAc Â,, r)E ( oNTR^T()'EsrA fuTo ARQU IvAMENT()i 2oooo666s2:

dc fritinr. ( í\alcànlc
Sccrcrân! (!eral

\1

13lOAPO20

Ceniílco c Rêgrstro em '13/08/2020

Aíquivamento 20000666822 de 1310812020 Ptotocolo 204105935 de r3/09/2020 NIRE 15201552674

Nome l:r emE.esa MONTEIRO E BARREIRA LÍDA
Este documento pode ser verificado em httpr/regin.li.rcepa.pa.gov.br/autenlrcacâodocumentoíautenticacao.aspx
Chancela 135068027644657
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ESTADO DO PAnJí - COMARCA DE SANTAR{M
cARTóRIo 1' oFÍcto NorAs E REGlsrRo DE IMÓve Is or saruranÉrr't

Ctarindo Ferreira AraúJo Filho - Oficiâl e Tabelião

z

Trevessa Turiano Meira, n'968 _ B, Sante Clara Santerém/PA CEP 68.005-430

Fone 3) 3522'1987 - E-maili notasaôcãrtDriolsantaÍeÍ: (om,br

Prot.coloi 03801
PROCURAÇ O BASTANTE QUE FAZ MONTEIRO E

BARREIRA LTDA NA FORMAABAIXO:

sAIBAN1 quântos virem este instrumento público de procuração, que aos 13 (trezeJ dias do mês de

outubro cle 2020 (dois mil e vinteJ, no Cartório do 1" Oficio de Notás e Registro de Imóveis de

Santarém, Sede da Comarca de Santarém, Estado do Pará, Iocalizado na Travessa Turiano Meira, 968-

B, Sanra Clara, MunicÍpio e Comarca de Santarém, CEP 68'005-270, perante mim Oficiaia Substituta.

compareceu: como 0uT0RGANTE: MONTETRO E BARREIRÁ LTDA, inscritâ no CNPJ sob no

3 5.067.450/0001-86 e na Junta Comercial do Estado do Pará sob n'15201552674, em 03 de outubro

de 2079, estabelecida na Avenida Borges Leal, no 133, Bairro Prainha, na cidade de Santarém, Pará,

neste ato representada por seu drular ROSEMAURO MONTEIRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro,

ernpresário, filho de Rosinaldo Monteiro dos Santos e Maria de Lourdes M dos Santos, portador da

carteira de identidade n" 3727084, expedida pela PC/PA em 77 /lO/2016, CPF n" 67 2 '333 '502-30 '

r.esrdente e domiciliado na Rua lpiranga, n" 519, Bairro Prainha, na cidade de Santarém, Pará' que por

este ato nomeia e constitui como seu bastante procurador o OUTORGADO, CARLOS EDUARDO DE

SOUSA BARREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, Íilho de Ant-onio Carlos Soares Barreira e

Marizangela Cardoso de Sousa, portador da carteira nacional de habilitação n' 06869077765,

expetiidã pelo DETRAN/PA em 24/07 /2078, portâdor do RG de n'6232103, PCIPA e rnscrito no CPF

n" 003.947.802-56, residente e domiciliado na Rua losé Almeida, n.327, Prainha, na cidade de

Santarem, Pará. (dados por declaraÉo) 1) DA IDENTIDADE E DA CAPACIDADE: O outorgante tbi

devidamente reconhecido como o próprio por mim, Oficiala Substituta, com capacidade plena para o

ato, cio que traro, dou fé, nos termos do art.215 do Código Civil Brasileiro.2) DO OBfETO: 2.1) Foi-me

dito peio outorgante, que por este instrumento público nomeia e constitui como seu bastante

procurador o outorgado, para represenfá-lo, a quem confere poderes para tratar de todos os negócios

e assuntos de interesse da empresa outorgante, podendo: a) represenú-la junto eos estabelecimentos

bancários e cooperaüvas em geral, inclusive Banco do Brasil S/4, Banco da Amazônia SlA, Caixa

Econômica Federal - CEF, Banco Bradesco S/4, Banco ltaú Unibanco S/A, Banco Santander Brasil S/4,

Cooperativa SICREDI e outros, podendo abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, depósitos e

retiradas, efetuar transferências e pagamentos por qualquer meio, alterar, cadastrar e desbloquear

senhas, emitir, autorizar cobrança, solicitar saldos, extratos de contas e talões de cheques, receber

todas as importâncias devidas ou destinadas à empresa outorgante, independentemente de sua

ongem ou procedência, emitir, endossar e aceitar duplicatas, emitir e endossar notas promissórias,
descontar, caucionar, entregar duplicatas para cobrança bancária, letras de câmbio e notas
promissórias, ASSINAR ISOLADAMENTE o que for preciso em relação a créditos bancários; bl admitlr,
demitir e indenizar empregados, hxar salários e gratificações, assinar carteiras de trabalho e

previdência social e fazer as respectivas anotações, pagar salários e receber quitação; cJ representá-la
enr qualquer juÍzo, instância ou tribunal, podendo mover as ações que julgar conveniente e defendê-la
nas que Ihe forem movidas, constituir advogados com poderes para o foro em geral e os especiais de

transigir, desistir, reconvir, recorrer, dar e receber quitação, firmaf compromissos, produzir provas,

receber notificaçóes, firmar contratos de prestâção de serviços; dJ comprar e vender os produtos
atincntes ao seu ramo de negócio, combinar preços, prazos e demais condições, assinar contratos,
guias, requerimentos, despachos de mercadorias e demais documentos necessários, pagar e receber
importâncias, dando e recebendo quitações; el representa-la em licitações públicas e concordar com
todos os seus termos, assistir à abertura de propostas, fazer impugnações, reclamaçôes, protestos e

recursos, fazer n

,./)í1.
ntá-las, re-ceber-.,as jmportâncias

dm#"*t 
Pás;nàor deor

oftGllrAt

l-ivro 153 Folha 031" TRÂSLADOData: t3 /rO /202!-

ovas propostas, descontos, prestar cauções, leva
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CARTÓRIO 1" OFÍCIO NOTAS E REGISTRO DE IMóVEIS DE SANTAREM .' -

Clarindo Ferreiro Araújo Filho - Oficial e Tabelião
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Travessa Turiâno Meira, n' 968 - B , Santâ Clara Sâítarém/PA CEP 68.005-430
Fone: (93J 3522-1987 - E-mail notâs1aértotií)1sântarei).tr' .h. -'-*..--

Liwo: 153 032VFolhe:032P-oto.Dlor 03801 Dâtai 13 0 20 1" TRÁSLÁDO

caucionadas ou depositadas; I representá-la perante qualquer repartição pública federal, estadual e

ntunicipal, Ministérios, Secretariâs, Departamentos, Diretorias, Autarquias, Institutos, Delegacias,

Coordenadorias, Exatorias, Agências, luntas Comerciais, INCRA, INSS, SUFRAMA, DETRAN, Receita

Federal do Brasil, Secretaria da Fazenda do Estado do Pará - SEFAZ, Prefeitura Municipal de Santarém-

Pará, Prefeitura Municipal de ltaituba-Pàrá, Prefeitura Municipal de Mo.iuí dos Campos-Pará

Pretertut'a Municipal de Belterra=Pará , Prefeitura Municipal de Altamira-Pará , Prefettura Municipal

de Terra Santa-Pará , Prefeitura Municipal de Oriximiná-Pará, Prefeitura Municipal de Monte Aiegre-
pará, Concessionárias de Água, Energia Elétrica e Telefonia, Capitânias, Alfândegas lnspetorias,

Tabelionatos, Correios e Telégrafos, SERASA, SPC, Instituições Privadas, Indústriâs, Comércio em geral

e onde mais preciso for, tudo requerendo, promovendo e assÍnando em defesa dos direitos e interesses

da empresa outorgante, fazer e assinar a declaração do imposto de renda, pagar impostos, taxas,

contribuiçoes prevrdenciánas e demeis tributos devidos, fazer parcelamento de débitos, requerer e

receber quarsquer benefícios â que venha a ter direito, instaurar, acompanhar e defendê-la em

processos fiscais elou administrativos, interpor recursos nas instâncias superiores, promover

cobranças, dando recibos e quitações, protestar títulos cambiários, averbar e/ou cancelar protestos,

assinar termos, declarações e requerimentos, receber e assinar toda a correspondência da outorgante,
simples ou registrada, com ou sem valores postais, encomendas, reembolsos. 2.7) O outorgado pode,

enfim, praticar e assinar todos os atos necessárÍos ao bom e fiel desempenho deste mandato, podendo
inclusive substabelecer, nos termos do artigo 667, do Código Civil Brasileiro. (PROCURAÇÀO

LAVRADA SOB MINUTA).3) DAS DECTARÂçÕES: O outorgante declara, sob pena de responsabilidade
civil e crrminal: 3.1) que o conteúdo das.certidões e documentos apresentados permanece inalterado;
3.2) que tem ciência de que os dados pessoais do outorgado deverão ser comprovados mediante
âpresentação de documentos de identidade perante o destinalário deste mandato, ficando a

outorgante responsável civil e criminalmente por qualquer incorreção das informações prestadas;

3.3) que os poderes aqui dispostos são restritivos; 3.4) que foi aleftado pela Oficiala Substituta que os

elementos declaratórios deste instrumento, após a assinatura, são inâlteráveis, de modo que eventuais
correçÕes somente serão levadas a efeito mediante a lavratura de novo ato; 3,5) que foi alertado pelo

Oficiaia Substituta que o presente instrumento de mandato não caracteriza a transferência dos

poderes de administração, mas tão somente dos poderes especificamente descritos e caracterizados
nesta procuração, conforme previsto no art. 1.018, do Código Civil Brasileiro.4) DOS DOCUMENTOS
ARQUIVADOS: Ficam arquivados nesta servenüa, nos termos do art.263, do Prov. Conjunto no

00 2/2019 /CIRMB/CICI/TIPA, os seguintes documentos: 4.1) requerimento para a lavratura da
presente procuração; 4,2') cópia autenticadâ dos documentos pessoais de identificação da outorgante
e do representante legal;4.3) ConEato social e última alteração contratual da pessoa jurídica

outorgante; 4.5) Cartão CNPf, extraído da página eletrônica da Receita Federal do Brasil. 5) DO

ACEITE: Por fim, tendo sido lida o presente instrumento público de procuraç

estando com ela concorde, a outorga, aceita e a5sina.6) ENÇERRÀMENTO: Eu

torgante, eao a

SAMIA ROSA DE MELO, Oficiala Substituta do Cartório 1e ofÍcio de Notas e RegisQde lmóveis de

Sântarém, Sede da Comarca de Sânterém, Estado do Pará, a digitei, dou fé e assino, encerrando o ato.

Selo(s): 000521234, Emolumentos: R$ 210,40 + Selo: R$ 7,15 = R$ 277,55. (a) [a] ROSEMAURO

MONTEIRO DOS SANTOS - Representante da Outorgante, SAMIA ROSA DE MELO - OFICIALA

SUBSTITUTA.. Nada mais, trasladada em següda. Porto por fé que o presente traslado, é cópia fiei da

procuração lavrada, por este serviço notarial. Santarém, 13 de outubro de 2 0 0
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REPUBLICA FEDERATIVA
ESTADO DO PAR

PO BRASIL
A

Prefeitura Municipal de ltaituba

Dos ouios constom de Memoriois Descritivos e
especiÍicoções técnicos, opresentondo o locolizolioo do obro, Normos Gerois e
Procedimento de Execuçôo do Obrq. Consto oindo de Plonilhos orçomentórios,
Cronogromos Físico - Finonceiros e Demonstrotivo pe Composiçôo.de BDl.

Como se verifico nóo se lroto de reolizáçÔo de simples obro,
onde os referidos escolos locolizom-se no zono r:urol,' êm 0ó (seis) regiões
diferentes do Município.

Dionle de tois circunslôncios à Administroçôo Municipol
resolveu exigir o reolizoçõo do visito técnico como requisito do hobilitoçõo,
dodo os especificoções, peculioridodes e complexidode do objeto do
L'citoçôo.

. Por denodeiro, entendemos q:..re tol exigêncio em nodo
restringe o competitividode do certome.

ill - DA DECISÃO

Dionte do ocimo posto, sem nodo mois o consideror,
CONHECEMOS do impugnoçõo interposto e conseq uentemente NEGAMOS
PROVIMENTO oo pedido do lmpugnonte MONTEIRO E BARREIRA LTDA, no sentido
de monler o item 31 (31.1; 3l .2;31 .3,31.4, 31.5) do Editol

Por fim, encominhe-se o presenle lmpugnoçÕo o outoridode
superior pelos meios cobÍveis, poro decisõo, em conformidode com o §4" do
Artigo 109 do Lei no 8.666193.

C)leicie1y s Dávila
CPL - Comissão Pe anente de Licitação

f, ,ro,,roo,22deoutubro de2O2O.
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Educaçã,, no uso de suas atribuiçoes legais, RES.LVE, .0, ,"ot'" 
Pinho' secretário Municipal de

exarado pera presidenre 
da comissâo permanente 

de La,nor., *t.,Trt#:5ãrrrr* 
s no parecer

A empíEsa M.NTETR. E BARRETRA LTDA, pessoa jurídica de direito prívado, inscrita sob o cNpJ n.35.062.450/000í-86 com sede na Av. Borges Leal, n. í33 BainoFrto para, cEp: 68.005_ í30, ,;;;"":",::'^.'::.r. 
prainha, 

Município de santarém, Estado

construção das escoraa E.M.E.F, 

P 9nante questionou a necessidade de visita tácnica no. to..,, ou

E.M.E.F. sÃo FRACtsco oa o,rorrr*oaNctA, 
E.M.E.F. PANTANAL DE ARE|A, a.r.r.r. *rl 

'0U,,rodas tocatizadas em comunidadr 
s lt, E.M.E.F. sÃo FRANctsco vtctNAL, E.M.E.F snrurn Ãrrn,

no editatde CoNCo*^a*a^ r" 
jolljjll*s das outras, exisidas no item 3í e seus respecrivos subitens

Que analísaclo pela presídente

ffi ',iffi :..:ffi *#rff :r:ffi :,::,,::,xT:I,::ffi #:,,JI:
rebrido edtar; ao firr;;;;r: 

rmpusnação no sentido de mar
)u a Autoridade corprtrnt, or ar'ttI 

os termos do item e subitens do
cretaria Municipal de Educaçã0.

Com base nos termos tipilicados
da Presidente r. .;il;;;;,,11'1"'o' comissão Permane

interposto pera emp** ,orrJlT" 
em oecrarar rmpro;J];ttt 

de Licltação' mantenho a decisão

:lRo E BARREIRA;;;'"'' 
as razões do recurso administrativo

Itaituba-pA, 23 de outubro de 2020

AMITTON TEIX
PrNHo:íUB$gq
04Secretário
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