
        PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES-SML

ASSUNTO:  Resposta  ao  pedido  de  esclarecimento  referente  o  Pregão

Eletrônico nº 058/2018.

Objeto:  Registro  de  preços  para  eventual  aquisição  de  material

esportivo (Bolas de Futebol, Handebol…).

Trata-se de Pedido de Esclarecimento solicitado pela Empresa

EPIS  Indústria  e  Comércio  Eireli  –  ME,  CNPJ  nº  02.231.948/0001-83,

sediada na Av: Carlos Gomes, nº 1849, Bairro São Cristóvão, apresentado

à  Superintendência  Municipal  de  Licitações  –  SML,  contestando  atos

praticados pelo Pregoeiro Raimundo Nonato Rocha de Lima, na condução do

Pregão Eletrônico supracitado.

I - DOS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS

Do  questionamento  acerca  da  motivação  referente  às  diligências

efetuadas pelo Pregoeiro Raimundo Nonato Rocha de Lima

Neste aspecto o interessado questiona qual a motivação do

Sr.  Pregoeiro  Raimundo  Nonato  Rocha  de  Lima,  para  realização  de

diligência, alegando que o mesmo assim procedeu sem qualquer provocação

da  empresa  N.  T.  LUIZE  –  EPP,  inicialmente  desclassificada  pela

Pregoeira Vânia Rodrigues que à época conduzia o certame.

Todavia,  conforme  diligência  efetuada  por  esta

Superintendente, tal alegação não corresponde à realidade, porquanto ao

contrário  do  alegado,  as  diligências  empreendidas  pelo  Pregoeiro

responsável  pela  condução  do  certame  foram  realizadas  em  razão  dos

seguintes fatos:

a) Comparecimento do representante da Empresa nesta Superintendência

Municipal de Licitações, perante o Sr. Carlos Guilherme Grabner –

Gestor de Atos e Procedimentos Licitatórios e Tatiane Mariano dos

Santos, Pregoeira do Pregão 073/2018, Processo nº 02.00022/2018,

em tramitação, o qual também foi arrematante, oportunidade em que
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a  empresa  apresentou  sua  irresignação  quanto  a  sua

desclassificação,

b) À  realização  de  diligências  efetuadas  por  outra  Pregoeira  no

Processo  nº02.00022/2018,  na  qual  a  mesma  constatou  que  o

impedimento  da  Empresa  N.  T.  LUIZE  –  EPP  em  licitar  somente

ocorreu no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul;

c) A comprovação de limitação do impedimento de licitar no âmbito do

Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Sistema de Cadastro de

Fornecedor – SICAF e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e

Suspensas – CEIS do Portal da Transparência.

d) E por fim a juntada da cópia da Notificação Administrativa da

Decisão proferida pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul,

documento este em que o órgão esclarece os motivos do impedimento

e delimitação da restrição no âmbito do Estado.

       Quanto às competências do Pregoeiro convém asseverar que é

incumbência  do  referido  servidor  na  qualidade  de  responsável  pelo

certame,  realizar  ou  não  diligência  para  complementar  e  esclarecer

alguma  situação  que  causou  a  incerteza  na  decisão  a  ser  tomada,

inclusive é dever de ofício, como agente público.

          Outrossim, há que se salientar que o próprio edital no item

8.6  confere  ao  Pregoeiro  o  poder  de  promover  quaisquer  diligências

julgadas  necessárias  à  análise  das  propostas  e  documentações,  para

esclarecer  situações  que  entender  conveniente  para  orientar  a  sua

decisão.

Quanto à decisão do Pregoeiro em Reclassificar a Empresa N.

T. LUIZE – EPP, mesmo estando com Registro de Impedimento de Licitar,

no Cadastro de Empresa Inidôneas e Suspensas – CEIS, e ainda no Sistema

de  Cadastro  de  Fornecedores  –  SICAF,  denota-se  que  a  penalidade

aplicada, teve como fundamentação legal o Art. 7°, da Lei 10.520/2002,

segundo o qual assim disciplina:

“Quem, convocado dentro do prazo de validade da

sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de

entregar ou apresentar documentação falsa exigida

para o certame, ensejar o retardamento da execução

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do contrato, comportar-se de
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modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

ficará  impedido  de  licitar  e  contratar  com  a

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,

será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de

cadastramento de fornecedores a que se refere o

inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até

5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominações

legais.”

          Da dicção do referido dispositivo extrai-se que o licitante

“ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito

Federal  ou  Município”.  A  expressão  “ou” indica  separação  e

alternatividade. Desta forma, conclui-se que a sanção terá efeito tão

somente  no  ente  federativo  que  a  aplicou.  A  corroborar  esse

entendimento, vale citar a lição de Joel de Menezes Niebuhr1:

(..)

Portanto, a Lei n° 10.520/02 prescreve sistemática

própria  para  a  aplicação  de  sanções

administrativas, que diverge da sistemática da Lei

8.666/93.  Então,  em  relação  às  sanções,  não  se

deve  cogitar  de  aplicação  subsidiária  da  Lei

8.666/93, na medida em que a Lei 10520/02 não foi

omissa.  Em  editais  de  pregões,  em  contratos

decorrentes  de  pregões,  as  sanções  são  as  do

artigo 7° da Lei n° 10.520/02  .(g.n)

O artigo 87 da Lei 8.666/93 prevê quatro tipos de

sanção  administrativa,  quais  sejam,  multa,

suspensão do direito de licitar e declaração de

inidoneidade.  No  entanto,  o  dispositivo

supracitado  não  prevê  quais  as  situações  que

ensejariam  a  aplicação  de  cada  uma  de  tais

penalidades, o que leva autores do porte de Marçal

Justen  Filho  a  reputar  inconstitucional  a

aplicação de tais sanções conquanto os tribunais a

reconheçam como válidas.

(…)

1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico, 6. ed. rev. E 
ampl., Fórum 2011 (Coleção Fórum Menezes Niebuhr), p. 622 e 623.



        PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES-SML

Perceba-se que o legislador, ao dispor da

amplitude das sanções administrativas, utilizou a

conjunção alternativa   “ou”  , o que significa que o

impedimento  de  contratar  abrange  apenas  o  ente

federativo que aplicou a penalidade, sem estender-

se aos demais. Noutras palavras, empresa impedida

de  participar  de  licitação  pela  União,  pode

participar, livremente, de licitações nos Estados,

Distrito Federal e Municípios. (g.n)

        

 Acerca do assunto, o jurista Marçal Justen Filho2 leciona:

A utilização da preposição ‘ou’ indica disjunção,

alternatividade. Isso significa que a punição terá

efeitos na órbita interna do ente federativo que

aplicar a sanção. Logo, e considerando o enfoque

mais  tradicional  adotado  a  propósito  da

sistemática  da  Lei  n.  8.666,  ter-se-ia  de

reconhecer que a sanção prevista no art. 7º da Lei

do  Pregão  consiste  em  suspensão  do  direito  de

licitar  e  contratar.  Não  é  uma  declaração  de

inidoneidade.  Portanto,  um  sujeito  punido  no

âmbito  de  um  Município  não  teria  afetada  sua

idoneidade para participar de licitação promovida

na órbita de outro ente federal.

A  corroborar  o  exposto  acima,  insta  transcrever  o

comentário de Cláudio J. Abreu Júnior3.

Impedimento de licitar e contratar: observância da

conjunção de alternatividade “ou”.

A Lei nº 8.666/93, em seu art. 87, incisos III e

IV, prevê duas sanções administrativas conhecidas

como “suspensão” e “declaração de inidoneidade”,

2 JUSTEN  FILHO.  (In  Pregão  –  Comentários  à  Legislação  do  Pregão  Comum  e
Eletrônico, 5º Ed, São Paulo: Dialética, 2009, p. 252).

3 www.zenite.blog.br/impedimento de licitar e contratar observância daconjuncao‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
de alternatividade ou/feed/rss2/)  ‐ ‐
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cuja extensão dos efeitos já foi tratada

em posts anteriores. Hoje irei tratar da extensão

dos efeitos da sanção conhecida como “impedimento

de licitar e contratar”, prevista no art. 7º da

Lei nº10.520/02.

A  Lei  nº  10.520,  que  regula  as  licitações  na

modalidade Pregão, prevê em seu art. 7º uma sanção

distinta daquelas previstas na Lei nº 8.666/93.

Nos termos legais:

“Art.  7º  Quem,  convocado  dentro  do  prazo  de

validade da sua proposta,não celebrar o contrato,

deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação

falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o

retardamento  da  execução  de  seu  objeto,  não

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução

do  contrato,  comportar se  de  modo  inidôneo  ou‐

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar

e contratar com a União, Estados, Distrito Federal

ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou

nos sistemas de cadastramento de fornecedores a

que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei,

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das

multas previstas em edital e no contrato e das

demais cominações legais”.

Para o TCU e para grande parte da doutrina esse

dispositivo  legal,  diferentemente  do  que  ocorre

nas  sanções  de  “suspensão”  e  “declaração  de

inidoneidade”  previstas  na  Lei  nº  8.666/93,

dispensa debates exaustivos quanto à extensão dos

efeitos da penalidade. Isso porque a lei foi clara

no momento de especificar a extensão dos efeitos

do  “impedimento  de  licitar  e  contratar”,  qual

seja:  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou

Municípios.

É  imprescindível  a  observância  da  conjunção  de

alternatividade “ou” prevista pelo legislador no

dispositivo  citado,  uma  vez  que  com  base  no

princípio federativo, cada ente possui autonomia

política  e  administrativa,  ou  seja,  um  ente

federativo não está obrigado a aceitar penalidade

aplicada  por  outros  entes,  em  nome  de  sua
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autonomia.  No  entendimento  de  Joel  de

Menezes Niebuhr:

“(...) empresa impedida de participar de licitação

pela  União,  pode  participar,  livremente,  de

licitações  nos  estados,  Distrito  federal  e

municípios”.[1]

Por consequência desse princípio, o Tribunal de

Contas da União em recente decisão entendeu que:

“(...)  a  sanção  prevista  no  art.  7º  da  Lei

10.520/2002  produz  efeitos  apenas  no  âmbito

interno  do  ente  federativo  que  a  aplicar  ”.

(Grifei).[2]

Ao fixar cláusulas sancionatórias a Administração

de  ve  conter se  à  literalidade  da  lei,  devendo‐

observar estritamente o texto legal, ainda mais

quando a norma é restritiva de direitos. Digo isso

porque não é incomum que a Administração preveja

no instrumento convocatório e/ou no contrato que o

“impedimento  de  licitar  e  contratar”  possui

efeitos ante a União, Estados, Distrito federal e

Municípios.  No  momento  em  que  a  Administração

troca a expressão  “ou”  pela expressão  “e”, está

criando uma nova regra sancionatória não prevista

em lei, ferindo com isso o princípio da legalidade

e,  por  consequência,  restringindo  a

competitividade do certame. O STJ já se pronunciou

que:

“(...)o  direito  administrativo  sancionador  está

adstrito aos  princípios  da  legalidade  e  da

tipicidade,  como  consectários  das  garantias

constitucionais”. (Grifei).[3]

Ainda sobre cerca da expressão  “ou”  prevista no

art.  7º  da  Lei  nº  10.520/02,  Joel  de  Menezes

Niebuhr ensina que:

“Perceba se  que  o  legislador,  ao  dispor  da‐

amplitude das sanções administrativas, utilizou a

conjunção alternativa ‘ou’, o que significa que o

impedimento  de  contratar  abrange  apenas  o  ente

federativo que aplicou a penalidade, sem estender‐

se aos demais”. (Grifei)[4]
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[1] NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação

pública  e  contrato  administrativo  Curitiba:

Zênite, 2008. p. 621.

[2]  TCU,  Acórdão  n°  2.242/2013,  Plenário,  Rel.

Min. José Múcio Monteiro, j.em 21.08.2013.

[3] STJ, Recurso Especial nº 879360/SP, Rel. Min.

Luiz Fux, DJ de 11.09.2008.

[4] NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e

contrato administrativo. Curitiba: Zênite, 2008.

p. 289.

In casu conforme preconiza o item 4.4 do edital em tela, é

vedada a participação de Empresas “que estejam   cumprindo a penalidade

de suspensão temporária ou outras penalidades impostas por    qualquer

órgão  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho-RO  motivada  pelas

hipóteses  previstas  no  artigo  88,  da  Lei  no.  8.666/93    ou   sejam

declaradas  inidôneas  por  qualquer  Órgão  da  Administração  Pública”.

Portanto,  resta  claro  que  as  únicas  hipóteses  que  impedem  a

participação da licitante é a penalidade de Suspensão no Município de

Porto  Velho  ou  a  Declaração  de  Inidoneidade  por  qualquer  ente

Federativo.

 Sobre  a  matéria,  em  convergência  com  o  posicionamento

adotado  pelo  Despacho  de  Resultado  de  Diligência  do  Pregoeiro,  o

Tribunal de Contas da União já acolheu tal entendimento, em diversos

julgados a saber:

“Para o Tribunal de Contas da União as sanções

previstas na Lei n. 10.520/2002 são adstrita ao

ente federado sancionador, entendimento reiterado

em  diversos  julgados,  a  exemplo  dos  Acórdãos

2081/2014-TCU-Plenário;  2530/2015-TCU-Plenário;

2081/2014-TCU-Plenário;  3443/2013-TCU-Plenário;

2073/2013-TCU-Plenário;  Acórdão  1884/2015-TCU-

Primeira Câmara; Acórdão 342/2014-Plenário, entre

outros. Cabe transcrever, para melhor elucidação,

trecho  do  Voto  do  Relator  do  Processo  TC

030.229/2016-2, que  originou  o  recente  Acórdão

n.819/2017 – TCU – Plenário:

 (…)
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4.  De acordo com a unidade instrutiva, a

ora  representante  (Daten  Tecnologia  Ltda.)  foi

indevidamente  inabilitada  no  Pregão  Eletrônico

pela  decisão  da  pregoeira,  a  partir  de  recurso

administrativo  interposto  por  outra  licitante

(Mega  Byte  Magazine  Ltda.),  sob  a  equivocada

alegação  de  a  empresa  Daten  estar  impedida  de

licitar  e  contratar  com  toda  a  administração

pública  brasileira,  diante  da  existência  de

penalidade administrativa imposta no Estado de São

Paulo, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520,

de 17 de julho de 2002.

 

5.  Diante  dos  elementos  contidos  nos  autos,  o

Plenário  do  TCU  confirmou  o  meu  despacho

concessório da cautelar suspensiva, tendo ficado

anotado que: “a inabilitação da ora representante

foi realizada de forma indevida, já que a 29ª CSM

estendeu  os  efeitos  da  penalidade  de  suspensão

imposta  à  referida  empresa  para  além  da

circunscrição do Estado de São Paulo, afrontando,

assim,  a  firme  jurisprudência  do  TCU,  como  bem

destacou a unidade técnica”. (grifos nosso)

 No vertente caso, consta Impedimento de Licitar, da empresa

N. T. LUIZE – EPP, no SICAF no âmbito do Estado do Tribunal de Justiça

de Santa Catarina (Diário de Justiça Eletrônico n° 2541) e no CEIS no

âmbito do Governo do Estado do Rio Grande do Sul (Diário Oficial de

Porto Alegre de 25/05/2018). Logo, não poderá participar de Licitações

apenas nestes órgãos que aplicaram a penalidade.

 Assim,  entendemos  que  a  contextualização  documental

apresentada  em  diligência,  mostra-se  suficiente  para  justificar  a

necessidade  de  revisão  da  decisão  do  Pregoeiro  em  relação  à

desclassificação  da  Empresa  atacada,  RECLASSIFICANDO-A,  haja  vista,

encontrar total respaldo legal e jurisprudencial.

II – DO POSSÍVEL CONLUIO ENTRE AS EMPRESAS: G8 ARMARINHOS LTDA E M7

TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA
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 No que concerne a este fato, o interessado argumenta que as

empresas G8 Armarinhos Ltda e M7 Tecidos e Acessórios Ltda, estariam em

conluio,  pelo  fato  de  que  as  informações  constantes  no  Cadastro

Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  –  CNPJ,  apresentarem  identidade  de

endereço,  email  e  telefone,  bem  como,  em  razão  dos  dirigentes  das

respectivas Empresas serem irmãos.

 Alegou que também lhe causou estranheza o Pregoeiro afirmar

que  não  era  investigador  de  Polícia  e  que  não  lhe  cabia  realizar

qualquer pesquisa a respeito dos fatos.

Entretanto, tais alegações também não correspondem a verdade

uma vez que no que se reporta ao suposto conluio, o Pregoeiro Raimundo

Nonato relata que:

a) Os itens em que a Empresa G8 Armarinhos Ltda participou a Empresa

M7 Tecidos e Acessórios Ltda não participou, ou seja, não houve

sobreposição de propostas,

b) No que refere-se aos telefones, e-mail’s, constantes no cartão do

CNPJ, o Pregoeiro ao ligar para o número registrado constatou que

as informações ali anotadas são de um Escritório de Assessoria de

Registro de Firma. Os  Endereços de e-mail’s encaminhados pela

Empresa G8 Armarinhos Ltda é documentos@g8armarinhos.com, e o e-

mail  da  Empresa  M7  Tecidos  e  Acessórios  Ltda  é

documentos@m7acessorios.com.br;

c) No que tange os Endereços dos estabelecimentos, consignados no

Cartão do CNPJ, embora aparentemente idênticos, assim não o são,

porquanto, embora sediadas no mesmo prédio encontram-se em salas

diversas.

d) Com relação ao fatos dos Dirigentes das Empresas serem irmãos, ou

possuírem parentesco entre si, verifica-se que tal situação por si

só não traduz conluio ou fraude à licitação, sobretudo quando os

mesmos exercem gerência totalmente independente.

 No que diz respeito ao parentesco dos sócios entre as duas

Empresas,  é  fato.  Porém,  possuem  gerência  independente,  não  sendo

cabível o entendimento de que houve conluio na licitação.

mailto:documentos@g8armarinhos.com
mailto:documentos@m7acessorios.com.br
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O  simples  fato  de  existirem  parentes  nos  quadros

societários  das  empresas  licitantes,  não  implica  ilicitude  e  não  é

motivo suficiente para fulminar o Processo. Igualmente, tal situação

não significa automaticamente que as empresas estão agindo com dolo de

fraudar  ou  manipular  o  certame.  Fato  este  comprovado,  que  sequer

participaram dos mesmos lotes na licitação.

 Sobre tal situação assim também já se pronunciou o Plenário

do  Tribunal  de  Contas  da  União,  através  do  Acórdão  nº  2.341/2011,

conforme trecho abaixo transcrito:

Voto

(...)

3. Rememorando, a providência cautelar foi adotada

ante a iminência da abertura do certame, o que

caracterizaria  o  perigo  na  demora,  e  tendo  em

vista a presença de indícios do bom direito, eis

que a cláusula do edital questionada pela autora,

relativa à vedação da participação simultânea de

empresas  com  sócios  comuns  poderia  alijar

potenciais  interessados  do  certame,  não  possuía

amparo  na  Lei  nº  8.666/1993,  nos  regulamentos

próprios  das  entidades  ou  na  jurisprudência  do

TCU.

4. Na oportunidade, foi suscitado o entendimento

estabelecido no Acórdão nº 297/2009-Plenário, que

somente considera irregular a situação em apreço

quando a participação concomitante das empresas se

der em:

I. convite;

II. contratação por dispensa de licitação;

III. existência de relação entre as licitantes e a

empresa  responsável  pela  elaboração  do  projeto

executivo; e

IV.  contratação  de  uma  das  empresas  para

fiscalizar serviço prestado por outra.

(…)
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16. Ao apreciar o citado processo, o Plenário, por

meio do Acórdão nº 1.793/2011, acolheu proposta do

relator e fez recomendações à SLTI/MP; veja-se:

“(…)

9.3.2. promova alterações no sistema Comprasnet:

9.3.2.1. para emitir alerta aos pregoeiros sobre a

apresentação de lances, para o mesmo item, por

empresas que possuam sócios em comum, com vistas a

auxiliá-los na identificação de atitudes suspeitas

no  decorrer  do  certame  que  possam  sugerir  a

formação  de  conluio  entre  essas  empresas,  em

atenção ao art. 90 da Lei nº 8.666/1993; (g.n)

(…)

17.  A  toda  prova,  portanto,  que  no  caso  da

recomendação  da  CGU,  trazida  aos  autos  pelos

agravantes, bem como nas situações similares, em

que houve a atuação desta Corte de Contas, o que

se  pretendeu  foi  alertar  os  responsáveis  pelos

certames licitatórios sobre uma situação de risco,

configurada  pela  participação,  no  processo,  de

empresas com sócios em comum.

18.  Tal  risco,  conforme  bem  expresso  na

recomendação  do  Acórdão  nº  1.793/2011-TCU-

Plenário,  deve  ser  mitigado,  mediante

identificação das empresas que se enquadrem nessa

situação e de outros fatores que, em conjunto, e

em  cada  caso  concreto,  possam  ser  considerados

como indícios de conluio e fraude à licitação.

19.  As  situações  expostas,  portanto,  são  bem

diversas da que se verifica nos presentes autos,

em que se fez uma vedação a priori, ao arrepio da

legislação aplicável, impedindo, sem uma exposição

de  motivos  esclarecedora  ou  outros  indícios  de

irregularidades,  que  empresas  participassem  do

certame,  ferindo,  sem  sombra  de  dúvidas,  os

princípios da legalidade e da competitividade, a

que estão sujeitas as entidades do sistema “S”.
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  Da mesma forma o Acórdão nº 526/2013, Plenário, traz:

(…)  21.  A  respeito  da  participação

simultânea  de  empresas  com  sócios  comuns  em

licitação,  vale  frisar  que  nem  os  regulamentos

próprios das entidades nem a Lei n.  8.666  /1993

vedam essa situação. A interpretação teleológica

da  legislação,  especialmente  a  do  princípio  da

igualdade de condições a todos os interessados,

conduz  ao  entendimento  de  que  o  concurso  de

licitantes pertencentes a sócios comuns somente é

irregular quando puder alijar do certame outros

potenciais participantes.

Destarte,  presentes  e  satisfeitos  os  pressupostos  da

licitação, não há que se cogitar quanto a uma suposta “fraude”, ou um

provável “conluio”, tomando-se como arrimo, a questão de parentesco.

Quanto a suposta omissão do Pregoeiro em efetuar diligências

para  esclarecimento  da  suposta  irregularidade,  da  mesma  forma

depreende-se que a alegação não procede, pois, conforme Relatório em

anexo, o questionamento foi devidamente apurado.

No entanto, a presente conclusão não exime o dever do poder

público  de  zelar  pela  lisura  do  procedimento,  cabendo  examinar

eventuais indícios de fraude e, acaso reste comprovada a má-fé dos

participantes,  aplicar  as  sanções  cabíveis,  o  que  foi  devidamente

analisado pelo Pregoeiro do certame.

Por  fim,  quanto  ao  pedido  de  substituição  do  Pregoeiro

Raimundo  Nonato  Rocha  de  Lima,  do  comando  do  Pregão  Eletrônico

058/2018, sob a afirmação de falta de clareza e coerência na condução

do certame, informamos que as alegações apresentadas pela Empresa  EPIS

Indústria e Comércio Eireli – ME,  foram esclarecidas pelo Pregoeiro,

devidamente fundamentadas, não tendo sido comprovado qualquer um dos

pontos citados em sua peça, não havendo então, razões plausíveis para

atendimento do pedido.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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Sem mais para o momento, permanecemos a disposição

para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitação - SML


