
  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Proc. 02.00325/2017
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q,
conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas  em
Edital de Licitação.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

Encerrada  a  disputa  de  Preços  do  Pregão  Eletrônico  n.
134/2018/SML, deflagrado no  Processo n. 02.00325/2017, o Sistema classificou
automaticamente a Empresa  BTEC CONSTRUÇÕES Ltda.,  como Arrematante dos Lotes
01 e 02. Conforme mensagens inseridas em campo próprio, a Empresa Arrematante
foi convocada ao envio de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços, tudo
em conformidade com a previsão contida no item 8.3.2 do Edital. 

Muito embora os valores ofertados na fase de lances estivessem
abaixo  dos  preços  máximos  admitidos  para  fins  de  Contratação,  assim
considerados os valores informados no Anexo I do Termo de Referência, registro
que houve tentativa de negociação, visando condições melhores à Administração,
mediante solicitação dirigida à Licitante, no sentido de que verificasse a
possibilidade de reduzir seu preço, o que não foi aceito pela Licitante.

Esgotada a possibilidade de negociação e, no prazo informado em
Edital, a Arrematante remeteu ao e-mail informado em Edital, em conformidade
conforme  documentos  autuados  nas  fls.  916  a  1.136,  a  Empresa  Arrematante
encaminhou  de  forma  tempestiva  os  documentos  convocados  e,  em  resposta  à
tentativa  de  negociação,  informou  em  campo  próprio  do  sistema  a
impossibilidade de reduzir os preços ofertados. 

1. DOS ASPECTOS FORMAIS: 

Recebidos os documentos e procedidas as análises competentes,
consigno  que  foram  encaminhados  todos  os  documentos  exigidos  em  Edital,
conforme se pode verificar abaixo: 

 
PROPOSTA DE PREÇOS E ANEXOS

6.1. A  empresa  arrematante  deverá  enviar  a  proposta  de  preços
ajustada ao lance final, de acordo com as especificações técnicas
do objeto ofertado.

Apresentada  conforme  modelo
informado  no  Anexo  I  do
Edital, fls. 921

7.1. a) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo
III deste Edital), confeccionado em papel timbrado da empresa e
obrigatoriamente  assinada  pelo  seu  representante  legal  ou
mandatário; 

Apresentada  em  conformidade
com o Edital, fls. 926

7.1. b) Planilha de Composição de custos contendo todos os insumos
utilizados na produção do CBUQ por ela ofertado;

Apresentada, fls. 923 e 924

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
DECLARAÇÕES Documento/fls.

10.5. Declaração  de  superveniência  de  fato  impeditivo de
habilitação, conforme modelo constante do Edital; 

Apresentada  em  conformidade
com o Edital, fls.936 

10.6.  Declaração  quanto  ao  cumprimento  às  normas  relativas  ao
trabalho de menores, conforme modelo constante do Edital;

Apresentada  em  conformidade
com o Edital, fls.938

10.7. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, conforme modelo constante do Edital;

Não apresentou e não fez uso
dos benefícios da LC123

10.9. HABILITAÇÃO JURÍDICA
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado,  em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  e,  no  caso  de
sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documento  de  eleição  de  seus
administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o
contrato consolidado;

Apresentou  contrato
social consolidado, fls.
943 a 954

10.10. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

Comprovante de Inscrição
junto  ao Estado de MG,
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compatível com o objeto contratual (FAC, por exemplo); fls. 960
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; Comprovante  de

Inscrição, fls. 962
c)  Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Estadual, mediante
apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Débitos  e  Tributos  Estaduais,
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da
proponente; 

CND  emitida  pela
SEFAZ/MG.  Válida  até
06/06/2019, fls. 964

d)  Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela
Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 

Certidão  de  Quitação
Plena,  emitida  pela
Secretaria  Municipal  de
Fazenda  –  Belo
Horizonte/MG. Válida até
01/06/2019, fls. 966

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços  (FGTS), demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos
encargos sociais instituídos por lei; 

CRF  válido  até
04/06/2019, fls. 968

f)  Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal, mediante
apresentação da Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas
alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade; 

Certidão  Conjunta
Positiva  com  efeitos
Negativos,  válida  até
07.08.2019, fls. 970

g)  Prova  de  inexistência  de  Débitos  Trabalhistas,  mediante  a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;

CND  TRABALHISTA,  válida
até 28.10.2019, fls. 972

10.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.11.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente
em nome do licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprovem o fornecimento de materiais compatíveis com o
objeto do presente termo; 

Atestados  de  Capacidade
técnica, acompanhados de
CAT,  fls.  979 a 1.004,
sujeito  à  análise  pelo
Engenheiro da ATESP/SML

10.11.3.  Comprovação  de  Registro  no  Cadastro  Técnico  Federal  de
Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de  Recursos
Ambientais,  acompanhado  do  respectivo  Certificado  de  Regularidade
válido, conforme artigo 17, inciso I, da Lei nº 6.938/1981, da Instrução
Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, com suas alterações, e legislação
correlata. 

Certificado  de
Regularidade, válido até
08.08.2019, fls. 1.116 

10.12. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
10.12.1.  As  Licitantes  terão  que  apresentar  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações  Financeiras  do  último  exercício  social  já  exigíveis  e
apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira da
empresa, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios,
tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais de elaboração
estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão
conter  a  assinatura  do  administrador  da  firma  e  do  contabilista,
devidamente registrado no conselho Regional de Contabilidade;

Apresentado  o  Balanço
Patrimonial referente ao
ano  de  2017,  conforme
fls.  1.119  a  1.124,
sujeito  à  análise  pelo
Contador da ATESP/SML

10.12.4.  Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei  o  balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
b)  sociedades  por  cota  de  responsabilidade  limitada  (LTDA)  -  por
fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente  autenticado ou registrado  na Junta  Comercial da  sede  ou
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

Termo  de  Abertura  e
Encerramento, fls. 1.120
e  1.121, sujeito  à
análise pelo Contador da
ATESP/SML

10.12.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão
que apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis,
análise  devidamente  assinada  pelo  Contabilista  responsável,  dos
seguintes índices: Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG e Liquidez
Corrente - LC

Índices  contábeis
emitidos  pela
calculadora  Financeira
do  SICAF,  contudo,
assinado  pela  Contadora
da Empresa, fls. 1.126

10.12.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida
pelo  distribuidor  da  sede  do  licitante  dentro  do  prazo  de  validade
previsto na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de
90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. 

Certidão  de  Falência  e
Concordata,  fls.  1.128,
emitida  em  02.05.2019,
fls. 1.128

Como  se  observa  acima,  do  ponto  de  vista  formal  foram
apresentados  todos  os  documentos  exigidos  em  Edital,  sendo  que  a
aceitabilidade dos documentos será promovida logo abaixo. 

2. DA ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS:

Inicialmente,  saliento  que  os  documentos  relativos  à
qualificação  técnica  e  contábil  foram  submetidos  à  análise  da  Assessoria
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Técnica  Especializada,  a  ATESP,  por  servidores  ocupantes  dos  cargos  de
engenheiro  civil  e  contador,  na  forma  disposta  na  Lei  Complementar  n.
654/2017, ocasião em que os documentos foram aprovados da seguinte forma: 

I. Do Parecer Técnico de Engenharia n. 05/2019

a) Conforme  Parecer Técnico  de  Engenharia  n.  05/2019,  da  Lavra  do
Engenheiro  Civil,  Sr.  Jarbas  Carvalho  dos  Santos,  fls. 1.139,
Assessor Técnico em Engenharia da ATESP/SML,  os produtos ofertados
pela Licitante estão de acordo com o disposto em edital, sendo que o
enquadramento do produto na faixa C somente será aferido por meio de
ensaios, o que já está previsto no instrumento convocatório;

b) Com relação às Planilhas de Composição de Custos, no mesmo  Parecer
Técnico de Engenharia n. 05/2019  consta que a composição demonstra
todos os insumos necessários para produção de C.B.U.Q. Consignou a
divergência de também a divergência entre insumo comum aos dois lotes
licitados, o filer, cujos valores unitários informados nas Planilhas
de Composição de Custos encontram-se diferentes, sugerindo o ajuste
no valor de uma das composições; 

c) Informou que, da análise documental, verificou que o objeto social
descrito  no  Contrato  Social  é  compatível  com  o  produto  licitado
nestes autos;

d) Acerca dos atestados de Capacidade Técnica, os mesmos demonstram que
a empresa detentora dos mesmos comprova que já forneceu os produtos
objeto desta Licitação; 

Conclui que, em ambos os lotes, os produtos ofertados estão aptos à
aquisição pretendida no Edital de Licitação. 

II. Do Parecer Técnico Contábil: 

Consoante Parecer Técnico Contábil n. 060/2019, fls. 1.141, após análise
dos  documentos  contábeis,  o  servidor  Sr.  Sidomar  Pereira  da  Silva,
Contador da ATESP/SML, consignou que manifestação no sentido de que a a
Empresa Arrematante está pta e qualificada economicamente em relação às
exigências contidas em Edital.

III. Da questão relacionada aos Atestados de Capacidade Técnica emitidos em
nome da Empresa PAVOTEC e vertidos à BTEC, em razão de Cisão Parcial: 

Inicialmente, cumpre consignar que no momento da análise dos Atestados de
Capacidade  Técnica  ofertados  pela  Empresa  BTEC  CONSTRUÇÕES  Ltda.,
verifiquei  que  os  mesmos  foram  emitidos  em  nome  da  Empresa  PAVOTEC
PAVIMENTAÇÃO  E  TERRAPLANAGEM  Ltda,  conforme  documentos  de  fls.  979  a
1.004. 

Em  que  pese  a  exigência  editalícia  tratar  de  comprovação  de  aptidão
técnica da  Empresa Licitante, denota-se da documentação encaminhada em
conjunto aos atestados, que se trata de acervo técnico transferidos entre
duas Pessoas Jurídicas em razão de cisão parcial, conforme demonstrado na
instrução, de onde se pode destacar, por entender necessário, os seguintes
documentos: 

a) Ata de Assembleia Geral Extraordinária, devidamente registrada na Junta
Comercial de do Estado de Minas Gerais, realizada em  21.06.2017, cuja
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finalidade, entre outras, foi a deliberação quanto à cisão parcial da
Empresa PAVOTEC – PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM Ltda, com versão de Acervo
Técnico Líquido em favor da Empresa BTEC CONSTRUÇÕES Ltda., ratificação de
nomeação de peritos encarregados da avaliação do acervo técnico a ser
cindido do patrimônio da PAVOTEC para BTEC, entre outros aspectos, de
acordo com os documentos de fls. 1.007 a 1.012; 

b) Ata da Assembleia Geral identificada acima, que trata do Protocolo de
Justificação de Cisão Parcial entre a PAVOTEC e BTEC, registrado na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais, conforme fls. 1.014 a 1.024;

c)  O  Protocolo  de  Justificação  de  Cisão  citado  na  letra  “b”  deste
Despacho, que trata dos Contratados, Atestados e Acervos Técnicos vertidos
para a Sociedade Incorporadora, registrado na Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais, conforme fls. 1.026 a 1.039;

d) Anexo II do Protocolo de Justificação de Cisão citado na letra “b”
deste Despacho, que trata do Laudo de Avaliação do Acervo Técnico Cindido
do Patrimônio da PAVOTEC, registrado na Juna Comercial do Estado de Minas
Gerais, fls. 1.041 a 1.062;

e)  Ata  de  Assembleia  Geral  Extraordinária  e  Anexos,  realizada  em
21.06.2017, fls. 1.065 a 1.105;

f) Publicação da ATA de Assembleia Geral Extraordinária do dia 21.06.2017,
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 19.07.2017, fls. 1.110
a 1.112;

g) Publicação da ATA de Assembleia Geral Extraordinária do dia 21.06.2017,
em Jornal, do dia 21.08.2019, fls. 1.110 a 1.114; 

h) Consta ainda dos autos, nas fls. 975 a 977, a Certidão de Registro e
Quitação de Pessoa Jurídica junto ao CREA-MG, emitida em favor da Empresa
BTEC CONSTRUÇÕES Ltda., de onde se extrai os profissionais inscritos como
Responsáveis Técnicos da aludida Empresa. 

Infere-se da documentação acima que os atestados de capacidade técnica
apresentados  pela  Empresa  Arrematante  foram  vertidos  em  seu  favor  no
momento  da  cisão  parcial,  pela  Empresa  PAVOTEC  PAVIMENTAÇÃO  E
TERRAPLANAGEM. 

Nesse  sentido,  cumpre  observar  que  tanto  a  jurisprudência  quanto  a
doutrina admitem a situação exposta nos autos, conforme estabelecido no
Acórdão nº 2.444/2012 – Plenário - TCU, cujo excerto transcrevo abaixo:  

“13.  Observados  os  conceitos  retrotranscritos,  assiste  razão  ao
recorrente quando argumenta a respeito da volatilidade da capacidade
técnico-operacional de uma empresa, uma vez que essa somente subsistirá
enquanto se fizerem presentes na pessoa jurídica em questão os recursos
humanos e materiais que definiram seu modus operandi.
14. Essa convicção é realçada pela Resolução 1025/2009, do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Confea, que dispôs em
seu art. 48 e parágrafo único:
Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada  pelo  conjunto  dos  acervos  técnicos  dos  profissionais
integrantes de seu quadro técnico.
Parágrafo  único.  A  capacidade  técnico-profissional  de  uma  pessoa
jurídica  varia  em  função  da  alteração  dos  acervos  técnicos  dos
profissionais integrantes de seu quadro técnico.
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15. Seria lógico presumir-se, portanto, que se o aparato humano e 
material que suportava a capacidade técnico-operacional de uma empresa 
fosse transferido para outra empresa, essa segunda passaria, como via 
de consequência, a deter tal capacidade. A questão, no entanto, não 
comporta solução tão simples.” (destaques meus)

Extrai-se  do  Acórdão  mencionado  a  possibilidade  de  transferência  do
patrimônio  tangível  juntamente  as  parcelas  do  conjunto  subjetivo  que
formam a cultura organizacional da empresa ‘cedente’, devendo entretanto,
ser  observadas  outras  variáveis,  em  especial  quanto  à  existência  de
tratamento expresso no negócio jurídico que tenha formatado a operação
reestruturante acerca da divisão do acervo técnico da empresa, bem como, a
total  compatibilidade  entre  os  responsáveis  técnicos  que  constam  dos
acervos transferidos e o responsável técnico da empresa ‘cessionária’.

O pode Judiciário também possui diversos julgados nesse sentido, a exemplo
do julgado relativo ao Reexame Necessário apreciado pela 3ª Câmara Civil
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 27.11.2018, ementado
da seguinte forma: 

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - LICITAÇÃO - COPASA - REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL - CISÃO
PARCIAL - TRANSFERÊNCIA PROPORCIONAL DOS ATESTADOS. Havendo cisão
parcial de uma sociedade empresária, as sociedades cindendas tem o
direito  de  aproveitar  os  atestados  de  capacidade  técnico-
operacional emitidos em favor da sociedade cindida, na proporção
do patrimônio a elas transferido. (grifei)

Conforme  documentos  autuados nas fls.  1.005 a 1.117, denota-se  que  o
Processo de cisão entre as Empresas PAVOTEC e BTEC foi registrado na Junta
Comercial de Minas Gerais, divulgado no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais e em Jornal periódico, tendo havido expressa divisão do patrimônio,
tanto o tangível como o intangível, entre as Pessoas Jurídicas envolvidas
na  cisão,  conforme  itens  5,  6  e  7  do  Instrumento  de  Protocolo  e
Justificação de Cisão Parcial (fls. 1.015 a 1.024). 

Consoante Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA-MG (fls.
975 a 977) emitida em 09.04.2019 (fls. 975 a 977), a BTEC CONTRUÇÕES Ltda.
possui como seus Responsáveis Técnicos os Senhores Ronan Moura Xavier,
Engenheiro  Civil  registrado  no  CREA-MG  189628/D; João  Evangelista
Oliveira, Engenheiro Civil registrado no CREA-MG 58461/D; Djalma Florencio
Diniz Júnior, Engenheiro Civil registrado no CREA-MG 76713/D; Rodrigo da
Silva Fonseca, Engenheiro Civil registrado no CREA-MG 77218/D e, por fim,
o Engenheiro Marco Tulio Guimaraes Loes, registrado no CREA-MG 199347/D. 

Analisando os Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela Licitante,
que vieram acompanhados de suas respectivas Certidões de Acervo Técnico –
CAT respectivas, emitidos pelo CREA/MG, verifica-se o seguinte: 

Emitente Data de
emissão

Empresa Responsáveis Técnicos (conforme CAT)

Prefeitura do
Município de Belo
Horizonte-MG, fls.

979 a 982

03.03.2008 PAVOTEC 1. Djalma Florêncio Diniz Junior;
2. João Evangelista Oliveira;

Prefeitura Municipal
de Sabará – MG, fls.

983 a 987

18.03.2011 PAVOTEC 1. Djalma Florêncio Diniz Junior;
2. João Evangelista Oliveira;

3. Eduardo Luiz Ferreira; 
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Prefeitura Municipal
de Sabará – MG, fls.

988 a  992

18.03.2011 PAVOTEC 1. Djalma Florêncio Diniz Junior;
2. João Evangelista Oliveira;

3. Eduardo Luiz Ferreira;
Infraero, fls. 994 a

1.004
13.03.2014 PAVOTEC 1. Djalma Florêncio Diniz Junior;

De acordo com os documentos apresentados e devidamente autuados, resta
demonstrado  que  os  atuais  Responsáveis  Técnicos  pela  Empresa  eram  os
mesmos  da  Empresa  PAVOTEC no  momento  da  prestação  dos  serviços  que
serviram de origem aos atestados que foram vertidos à BTEC. 

Pelo exposto, em que pese o Edital de Licitação não ter tratado do tema
referente  à  aceitação  de  transferência  de  acervo  técnico  por  Pessoas
Jurídicas  no  caso  de  cisão  parcial,  com  fundamento  na  doutrina  e  a
jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do Tribunal de Contas da União,
em vista do exposto Parecer Técnico mencionado nesta análise, por meio do
qual houve manifestação no sentido de que resta comprovada a capacidade
técnica  da  Empresa,  decido  aceitar  os  Atestados  apresentados,
considerando-os aptos a demonstrar a capacidade técnica operacional da
Empresa ao fornecimento pretendido nestes autos. 

IV. Da aceitabilidade da Proposta de Preços:  

Consoante documentos autuados nas fls. 1.1150 a 1.156, a Licitante foi
admoestada a sanear erros de multiplicação em sua Planilha, em especial
quanto:  

a)  Quanto à Proposta de Preços, observei que por ocasião do ajuste
de  valor  do  último  lance  ofertado  no  Sistema  para  oLote  01 (R$
30.725.000,00), houve arredondamento do valor unitário (R$ 389,14) em
sua  Proposta  Escrita,  o  que  impactou  em  aumento  do  valor  total
ofertado  para  o  Lote,  quando  comparado  ao  valor  do  lance  (R$
30.725.081,82). Face ao exposto, solicito a correção de sua proposta
escrita,  ajustando-a  quanto  ao  valor  unitário  de  modo  que  seja
observado o mesmo valor ou menor ao último lance ofertado no Sistema;

b) Conforme manifestação do Engenheiro Civil da Assessoria Técnica 
Especializada desta Superintendência, existe diferença de valor 
unitário para o insumo filer na composição de custos para o Lote 01 
e 02. 

Em  resposta,  a  Empresa  Licitante  encaminhou,  no  prazo  solicitado,  a
Proposta de Preços e composição de custos escoimadas dos apontamentos
acima, conforme documentos de fls. 1.1146 a 1.157. Registro que, por se
tratar de mera correção, sem qualquer interferencia na substancia das
Propostas  e  que  impactaram  de  modo  diminuir  os  valores  ofertados,
conforme valores autuados e informados e campo próprio do Sistema, o que
pode ser admitido, conforme item 8.6 do Edital. 

v. Das consultas de penalidades impedidas de Licitar:
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Conforme  consultar  realizadas  junto  ao  CEI’s  e  no  SICAF,  não  foram
observadas  penalidades  impeditivas  nesta  data, conforme  documentos  de
fls. 1.159 a 1.1.164. 

3. Da Conclusão

            Considerando o exposto acima e, comprovado pelos documentos
autuados  que  a  Empresa  BTEC  CONSTRUÇÕES  Ltda.,  comprovou  sua  habilitação
jurídica,  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  bem  como,  em  vista  da
manifestação  técnica  acerca  de  sua  documentação  relativa  à  comprovação da
qualificação  econômico-financeira  e  capacidade  técnica,  considerando  que  o
preço ofertado encontra-se compatível aos de mercado, assim considerados os
valores informados no Edital de Licitação, decido DECLARAR VENCEDORA a Empresa
Arrematante  dos  lotes,  com  fundamento  nos  princípios  da  Vinculação  ao
Instrumento Convocatório e da Legalidade. 

            Porto Velho, 16 de Maio de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira - SML
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