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Processo: 02.00318/2018 

Concorrência n. 002/2019/CPL-GERAL/SML 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE CARÁTER EDUCATIVO E 

INFORMATIVO INSTITUCIONAL E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER À 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO 

 

                 RESPOSTA ÀS IMPUGNAÇÕES 

 

  Trata-se de julgamento de impugnações interpostas, contra 

itens do Edital de Concorrência Pública n° 002/2019/CPL-GERAL/SML, 

deflagrado nos autos do Processo Administrativo n° 02.00318/2018, cujo 

objeto é a Contratação de agência especializada na prestação de 

serviços técnicos de publicidade e propaganda, de caráter educativo e 

informativo institucional e de orientação social, para atender à 

Prefeitura do Município de Porto Velho/RO. 

  As empresas que impugnaram o instrumento convocatório foram: 

 

1) CRAN PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS, Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, inscrita no CNPJ N. 17.259.670/0001-20, com sede na Rua 

João Goulart, n. 710, Bairro Mato Grosso – Porto Velho/RO, sendo 

que a referida empresa protocolou nesta Superintendência a 

primeira peça impugnatória no dia 02/09/2019, às 09h50min, e a 

segunda peça impugnatória no dia 04/09/2019 às 10h50min. 

  

2) ATIVA COMUNICAÇÃO LTDA – ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ N. 09.415.689/0001-80, com sede na Rua Portugal, 

n. 2.194, Bairro Pedrinhas – Porto Velho/RO, sendo que a referida 

empresa protocolou nesta Superintendência peça impugnatória no 

dia 02/09/2019, às 10h50min. 

 

3) ÁGIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ N. 07.284.749/0001-57, com sede na Travessa 

Platão, n. 2135, Bairro Agenor de Carvalho – Porto Velho/RO, 

sendo que a referida empresa protocolou nesta Superintendência 03 

(três) peças impugnatórias no dia 03/09/2019, às 12h10min, todas 

com diferentes questionamentos. 
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I – PRELIMINARMENTE 

 

 

- DA NÃO COMPROVAÇÃO JURÍDICA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE – NÃO 

CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

 

 Os pedidos de Impugnação foram protocolados nesta 

Superintendência Municipal de Licitações, entre os dias 02/09/2019 e 

04/09/2019. 

 

 Cumpre registrar que tendo sido apresentada a Impugnação 

por pessoa jurídica, portanto, na condição de possível “Licitante” (§ 

2º, art. 41, Lei nº 8.666/93), a mesma é tempestiva. 

 

 No entanto, apesar de atempada, em razão de ter sido 

apresentada por pessoa jurídica, sem o devido comprovante de sua 

representatividade, a mesma não tem o condão de fazer se representar 

por quem aparentemente não está autorizado para tanto. 

 

 Diz-se isso, pois, o Código Civil Brasileiro (Lei nº 

10.406/02), em seus artigos 45, 115 e 118, disciplina que: 

 

“Art. 45. Começa a existência legal das pessoas 

jurídicas de direito privado com a inscrição do ato 

constitutivo no respectivo registro, precedida, quando 

necessário, de autorização ou aprovação do Poder 

Executivo, averbando-se no registro todas as 

alterações por que passar o ato constitutivo. 
 

(...) 

Art. 115. Os poderes de representação conferem-se por 

lei ou pelo interessado. 

 

(…) 

 

Art. 118. O representante é obrigado a provar às 

pessoas, com quem tratar em nome do representado, a 

sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena 

de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes 

excederem.” 

 

A Lei nº 10.406/02, no capítulo que trata da representação, 

exige que, o representante é obrigado a provar a sua qualidade perante 

aqueles que se pretendem, sob pena de não o fazendo, responder pelos 

atos que a estes excederem. 

 

E mais, seria necessário que as empresas Impugnantes, 

juntassem aos seus pedidos, os documentos pertinentes à sua 

constituição, com a devida inscrição de seus atos nos devidos registros, 
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com suas alterações, para exercer seus plenos poderes. Porém as mesmas 

não o fizeram. 

 

No caso vertente, merece destaque o juízo de 

admissibilidade no exposto e sacramentado nos Acórdãos 339/2010, 

1.148/14-TCU, ambos do Plenário, onde ficam mais que cristalino os 

pressupostos para aceitabilidade de recursos/impugnações nas 

recomendações: 

 

“Orientes seus pregoeiros, ao procederem ao juízo de 

admissibilidades intenções pelos licitantes nas 

sessões públicas(pregão eletrônico ou presencial), que 

busquem verificar tão somente a presença dos 

pressupostos recursais, ou seja, sucumbência, 

tempestividade legitimidade, interesse e motivação, 

abstendo-se de analisar, de antemão, o mérito do 

recurso, nos termos do art. 4º, inciso XVIII, da Lei 

nº 10.520/2002, c/c art. 11, inciso XVII, do Decreto 

nº 3.555/2000 (Pregão Presencial), e do art. 26, caput, 

do Decreto nº 5.450/2005 (Pregão Eletrônico)”. 

339/2010, 1.148/14-TCU, ambos do Plenário. 
 

Assim, os Impugnantes, todas pessoa jurídica, portanto na 

condição de possível “Licitante” (§ 2º, art. 41, nº. 8.666/93) e não de 

“Cidadão” (§ 1º, art. 41, nº. 8.666/93), não anexaram qualquer 

comprovação da existência jurídica das empresas CRAN PRODUÇÕES 

CINEMATOGRÁFICAS, ATIVA COMUNICAÇÃO LTDA – ME e ÁGIL PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA, bem como, não haver nem mesmo a identificação precisa de 

seus “representantes”, signatários das Impugnações, verdadeiros 

representantes legal das referidas empresas, sejam como sócios ou seus 

procuradores. 

Por essas razões, NEGAMOS CONHECIMENTO à presente 

Impugnação, razão pela qual, não adentraremos à questão do mérito do 

recurso. 
 

II – DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 

 

  Informamos que as peças impugnatórias, bem como a presente 

decisão, serão encaminhadas por e-mail, publicadas no Portal do 

Município de Porto Velho – www.portovelho.ro.gov.br, no link onde 

contém as informações desta Concorrência. 

  Por mais que as impugnações não sejam reconhecidas, por 

ausências de Comprovações Jurídicas e de Representatividade, esta 

Comissão passa análise dos apontamentos, a fim de sanar as alegações 

apresentadas 

 

http://www.portovelho.ro.gov.br/
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1. CRAN PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 

 

1.1 DAS ALEGAÇÕES: 

 

a) Na primeira Impugnação afirma, que o Edital em comento, desde a 
publicação do Aviso da Licitação, e em vários itens 1, apresenta 

erro, pois cita que o tipo da Licitação será Técnica e Preço. De 

acordo com a mesma “em uma das partes mais importantes do Edital, 

que trata do julgamento FINAL das propostas,” o item permanece 

com o texto Técnica e Preço, mas as regras ali constantes são 

para o julgamento do tipo Melhor Técnica. Conclui seu pedido 

requerendo que a impugnação seja julgada procedente e os itens 

corrigidos, para os moldes do Tipo Técnica e Preço, e requer 

ainda a REPUBLICAÇÃO DO EDITAL, com reabertura dos prazos de 45 

dias. 

b) Na segunda impugnação, a exemplo da empresa Ágil Publicidade e 

Propaganda, alega conflito entre as cláusulas 13.2.2 e 16.2 “b”, 

da Minuta do Contrato. Esta primeira fala da Rescisão Contratual, 

após 30 dias consecutivos da falta de execução do objeto, que 

será considerada inexecução total do contrato. A segunda fala da 

Rescisão Contratual, quando houver interrupção dos serviços por 

mais de 10 dias consecutivos. Requer que este segundo item passe 

a ter o seguinte texto: “Interrupção dos serviços por mais de 30 

(trinta) dias consecutivos. 

 

1.2 DA DECISÃO DA COMISSÃO 

Quanto a alínea “a”  

 

          Arguiu haver incongruências entre o tipo de licitação 

escolhido para realização da modalidade, e as efetivas cláusulas de 

julgamento das propostas. Segundo a empresa, o Edital determina que a 

licitação será baseada no julgamento por Técnica e Preço, enquanto o 

julgamento das propostas dispõe cláusulas inerentes ao julgamento das 

propostas por melhor Técnica.  
 

          Em razão do que foi questionado pela empresa, faz-se 

necessário esclarecer, que em razão de erro material, o tipo de 

licitação realmente consta como melhor Técnica e Preço, no entanto, 

efetivamente, as propostas serão julgadas ipsis litteris conforme dispõe 

o item 17 do projeto básico, ou seja, conforme as regras da melhor 

 
114, 14,1, 14.2, 14.3, 14.3.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.3.1 do ANEXO I 
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técnica, ou seja, as regras do julgamentos final, já estão devidamente 

descritas nos itens em que a impugnante citou, o que fortalece nossa 

Decisão em manter a Licitação pelas regras, ali já impostas Melhor 

Técnica. 

 
          Mister esclarecer ainda, que a presente decisão homenageia o 

que dispõe o Princípio da Instrumentalidade das Formas, defendido pela 

mais ampla doutrina, no sentido de que, não haverá nulidade caso não 

ocorra prejuízo; bem como não haverá informalismo, sendo que se o ato, 

mesmo praticado de outra forma, atender o objetivo.  

 

         Dessa forma, devem ser desconsideradas todos os tópicos que 

remetem o julgamento das propostas para metodologia de melhor técnica e 

preço, não sendo necessária a devolução dos prazos, visto que, nesse 

caso, a modificação não altera efetivamente na formulação das propostas.  
 

 

Quanto a alínea “b”  

    

  No que tange o questionamento da alínea “b”, a 

licitante insurge-se quanto aos itens 13.2.2 e 16.2, “b”, da 

Minuta do Contrato. Vejamos o que rezam os itens atacados: 

 

13.2.2. Após 30 (trinta) dias consecutivos da 

falta de execução do objeto, será considerada 

inexecução total do contrato, o que ensejará a 

rescisão contratual; 
 

16.2. O CONTRATANTE poderá ainda rescindir o 

presente contrato nos seguintes casos: 
 

(...) 
 

b) Interrupção dos serviços por mais de 10 (dez) 

dias consecutivos; 

 
  Quanto a este questionamento, ocorre que a impugnante, 

demonstra uma certa confusão no entendimento dos itens atacados, 

haja vista, que o item 13.2.2, trata da falta da execução total 

do objeto, tanto que cita que será considerada inexecução total 

do contrato, já o outro item 16.2 “b”, trata da rescisão quando 

houver interrupção dos serviços. 
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  Na leitura dos itens, resta claro que no primeiro a 

rescisão acontece caso não haja a execução total do objeto, ou 

seja, senão houver nenhum serviço feito pela empresa. 

 

  Por outro lado, no segundo item a rescisão acontece se 

houver interrupção dos serviços, em outras palavras, o serviço em 

algum momento foi iniciado, porém foi interrompido.  

 

  A Lei 8.666/93, em seu artigo 77 traz: 

 
Art. 77.  A inexecução total ou parcial do 

contrato enseja a sua rescisão, com as 

conseqüências contratuais e as previstas em lei 

ou regulamento. 

 

  A própria lei, distingue a inexecução total ou parcial, 

o que importa em prazos e penalidades diferentes, por tratar-se 

de infringências distintas. 

 

  Dessa forma, a Comissão Permanente não vê óbice, que 

merece causar alterações nos itens impugnados, permanecendo os 

mesmos inalterados. 

 

2. ATIVA COMUNICAÇÃO LTDA – ME 

 

2.1 DAS ALEGAÇÕES 

  

a)  Alega que teve ciência da saída da Subcomissão Técnica, dos 

Suplentes com vínculo, que foram sorteados por meio de Audiência 

Pública, em atendimento ao que preconiza a Lei 12.232/10. Segundo a 

Impugnante, o fato pode ensejar grave prejuízo ao andamento do 

certame, considerando o risco da saída de mais algum membro por 

qualquer motivo, até mesmo impugnação, seja ele titular ou suplente. 

Requer, que seja realizado novo sorteio para a escolha de novos 

Suplentes à Subcomissão Técnica com vínculo.   

 

2.2 DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE 

 

  Importante frisar, que o chamamento público para 

seleção da Subcomissão, foi feito por uma Comissão da 

Coordenadoria de Comunicação Cerimonial e Relações Públicas, 
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portanto foi encaminha àquele setor o pedido de esclarecimento 

protocolado, o qual se manifestou por meio do email: 

comissões.sml2017@gmail.com, da seguinte forma: 

 
   Ao tempo que cumprimentamos Vossa Senhoria, 

informamos que tomamos conhecimento do pedido de 

impugnação ao edital de licitação Concorrência nº 

002/2019/CPL-GERAL/SML/PVH, entregue pela empresa ATIVA 

COMUNICAÇÃO LTDA-ME, com sede à rua Portugal, 2.194 – 

Pedrinhas, Porto Velho-RO, CNPJ 09.415.689/0001-80. 

  Alega a requerente teve a ciência da saída de 

dois suplentes dos membros com vínculo funcional com a 

administração municipal que compõem a Subcomissão 

Técnica e, esse fato, poderá ensejar grave prejuízo ao 

andamento do certame, considerando sempre o risco de um 

ou mais titulares da Subcomissão Técnica saírem por 

conta própria por pedido de retirada ou ainda em razão 

de alguma impugnação. 

  Entende a subscrevente ser seguro e 

recomendável ao bom andamento da presente Concorrência 

Pública, que seja realizado novo sorteio visando a 

escolha de novos suplentes à Subcomissão Técnica e ao 

final pede deferimento. 

  Em relação ao pedido apresentado, vimos 

esclarecer que a Subcomissão Técnica deve ser formada 

por 03 (três) membros que sejam formados em comunicação, 

publicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas 

áreas, sendo que, pelo menos, 1/3 (um terço) deles não 

poderão manter vínculo funcional ou contratual, direto 

ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela 

licitação, conforme estabelecido pelo art. 10 da Lei nº 

12.232/2010. 

  Diante disso, procedido o sorteio em sessão 

pública foram escolhidos os servidores Alecsandro 

Monteiro Sória Mesquita e Marilza de Paiva Rocha, ambos 

com vínculo contratual com a Prefeitura de Porto Velho, 

restando atendida as disposições previstas na Lei nº 

12.232/2010 que trata sobre as normas gerais para 

licitação e contratação pela administração pública de 

serviços de publicidade prestados por intermédio de 

agências de propaganda. 

  Cabe salientar que no Edital de Chamamento 

Público nº 001/SGG/209, Processo nº 02.00005/2019, foi 

incluído no item 4.4.3 do edital a possibilidade de um 

cadastro reserva visando a eventual substituição dos 

membros titulares, nos casos de impedimento, a ser 

convocado quando necessário pela Secretaria Geral de 

Governo, dispositivo implementando com a finalidade de 

evitar demora no procedimento licitatório, porém não 

corresponde a uma exigência legal. 

  Dessa forma, informamos que a saída dos 

suplentes em nada interfere no referido procedimento 

licitatório, haja vista o atendimento integral e pleno 

da Lei nº 12.232/2010, art. 10, ressaltando que o 

mailto:comissões.sml2017@gmail.com
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membros titulares escolhidos, Alecsandro Monteiro Sória 

Mesquita e Marilza de Paiva Rocha, compõem 

legitimamente a Subcomissão Técnica e saída de 

suplentes em nada interfere no procedimento licitatório 

realizado mediante a Concorrência nº 002/2019/CPL-

GERAL/SML/PVH. 

  Logo, acreditamos ser um preciosismo o pleito 

apresentado pelo requerente, sendo totalmente 

improcedente, pois a Subcomissão Técnica possui seus 

membros escolhidos, consoante o disposto no art. 10 da 

Lei nº 12.232/2010.    

  É o que tínhamos a apresentar. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

BASÍLIO LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Secretário Geral de Governo 

 

2.3 DA DECISÃO DA COMISSÃO 

 

  Insta destacar que consta nos autos, fls 796/798 ofício 

nº 077/SGG/COMDECOM/2019, justamente informando a substituição de 

suplente pelo Sr. Francisco das Chagas Mota Medeiros, que faz 

parte da lista de inscritos com vínculo. Destaca-se que a 

presente informação, foi publicada no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado de Rondônia, do dia 25/07/2019, edição 2508. 

  Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação 

embasada, na Justificativa apresentada pelo Departamento 

responsável pelo Projeto Básico, e considerando que a Lei 

12.232/2010, não obrigou o sorteio para suplentes e sim para 

TITULAR, informa que, não há necessidade de alterações, sob 

alegações que o certame deverá ser adequado, pois não 

vislumbramos óbices que possam atrapalhar os atos a serem 

praticados.   

 

3. ÁGIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

3.1 DAS ALEGAÇÕES 

 

a)  Na primeira impugnação alega que as cláusulas 18.2.4.8 e 

18.2.4.9, do Anexo I - Projeto Básico, que trata da Qualificação 

Econômica e Financeira, estão incompatíveis, haja vista que ambas, 
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prevê que a empresa que apresentar índice de liquidez igual a 1, 

poderá habilitar e inabilitar a licitante, caso não possua o 

Capital Social de 10% do montante do contrato. 

b) Na segunda impugnação alega conflito entre as cláusulas 13.2.2 e 

16.2 “b”, da Minuta do Contrato. Esta primeira fala da Rescisão 

Contratual, após 30 dias consecutivos da falta de execução do 

objeto,  que será considerada inexecução total do contrato. A 

segunda fala da Rescisão Contratual, quando houver interrupção 

dos serviços por mais de 10 dias consecutivos. Requer que este 

segundo item passe a ter o seguinte texto: “Interrupção dos 

serviços por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. 

c) Na terceira impugnação, aponta erro de numeração no quadro que 

enumera as penalidades que podem ser aplicadas. Alega que o 

último item “7” do referido quadro, está em desacordo com o que 

estabelece o art. 6°, I da Lei Federal 12.846/2013, pois o que 

consta no texto está incompleto faltando informações, devendo ser 

citado detalhadamente a multa, já que o Decreto 15.354/2018 da 

Prefeitura de Porto Velho regulamenta a lei desrespeitada. 

Solicita ainda que sejam excluídas da redação das multas a 

expressão: “conforme o valor do Faturamento mensal do mês da 

ocorrência”, passando a seguinte expressão: “conforme o valor 

correspondente à cada ocorrência” 

 

3.1 DA MANIFESTAÇÃO DO TÉCNICO CONTÁBIL 

  

 O questionamento apresentado na alínea “a”, foi encaminhado 

a Assessoria Técnica Especializada para manifestação, haja vista, 

constar nos autos às fls 498, Parecer Prévio Contábil nº 054/2019, 

que o referido item constante no edital se encontra estabelecido 

na forma da Lei. 

 O mesmo, por meio do Memorando nº 001/2019/ATESP, assim se 

manifestou: 

 

Senhora Presidente da CPL/GERAL, 

 

 

Informamos a Vossa Senhoria, que analisamos a 

solicitação de impugnação apresentada referente ao item: 

18.2.4.9, do edital da Concorrência Pública nº 002/2019, 

e constatamos que houve um equívoco, alterando a 

redação padrão da Qualificação Econômica Financeira, na 

apuração dos Índices de Liquidez, sugerimos que seja 

considerada o seguinte: 

 

“A Empresa licitante que apresentar resultado menor a 1 
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(um), em qualquer dos índices contantes do subitem 

18.2.4.8, deste edital, deverá comprovar Capital Social 

registrado ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por 

cento), do montante da contratação, de acordo com os 

parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da lei 8.666/93.” 

 

   

____________________________________ 

Contador: Sidomar Pereira da Silva 

 

3.2 DA DECISÃO DA COMISSÃO 

Quanto a alínea “a”   

   

  Considerando a manifestação do Técnico Contábil, que 

detém de amplos conhecimentos técnicos que regem a matéria, onde 

informou que houve um equívoco, e sugere a alteração do item, 

informamos que o item 18.2.4.9 passa a viger com a seguinte 

redação:  

 

18.2.4.9. A empresa licitante que apresentar resultado 

menor a 1 (um), em qualquer dos índices constantes no 

subitem 18.2.4.7, deverá comprovar capital social 

registrado ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por 

cento) do montante da contratação, de acordo com os 

parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93. 

 

 

Quanto a alínea “b”  

   

  Quanto a este quesito, por tratar-se do mesmo 

questionamento feito pela impugnante CRAN PRODUÇÕES 

CINEMATOGRÁFICAS,  informamos que deverá ser considerada a mesma 

resposta, do item 1, na Decisão da Comissão, Quanto a alínea “b”.

  

Quanto a alínea “c”  

 

  A impugnante, sob a alegação que os serviços licitados 

não são periódicos, ou seja, não há um faturamento mensal 

chegando até a 06(seis) meses sem que seja feito qualquer 

pagamento, por isso sugere a alteração nos termos das tabelas que 

listam as penalidades, para que as multas aplicadas sejam por 

ocorrência.  
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  Deve-se destacar, que já está claro na tabela citada, 

que a multa será aplicada por ocorrência. Vejamos o exemplo do 

item 01:   

 

Nº MULTA PORCENTAGEM 

 

01 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior 

ou caso fortuito, os serviços contratuais por ocorrência e 

por dia. A multa será aplicada sobre o valor do 

Faturamento mensal do mês da ocorrência. Aplicada por 

ocorrência. (g.n) 

 

3,0% 

   

 

  Ademais, quando se fala a forma em que será aplicada a 

multa, também resta claro que ocorrerá apenas no mês em que 

acontecer a ocorrência, pois neste mesmo mês haverá o faturamento. 

O próprio texto assim dispõe: “A multa será aplicada sobre o 

valor do Faturamento mensal do mês da ocorrência”. (g.n) 

  Quanto ao detalhamento, que a multa constante no item 7, 

será sobre o faturamento específico destinado à Agência 

contratada, excluídos os impostos, e excluindo o faturamento de 

terceiros, informamos que o item que a impugnante ataca, é 

especifico para atos ilícitos praticados contra a Administração 

Pública, previsto na Lei 12.846/2013. 

  O Art. 22, § 3º do Decreto 15.354/2018, do Município de 

Porto Velho, que regulamenta a Lei 12.846/2013, traz o seguinte 

texto:  

§ 3º A comissão processante decidirá 

fundamentadamente sobre a impossibilidade da 

utilização do faturamento bruto da empresa a que 

se refere o § 4º do artigo 6º da Lei Federal nº 

12.846, de 2013. 

   

  Por óbvio, que o aludido dispositivo, já prevê qual o 

procedimento adotado, quando não houver possibilidade em atender 

ao que prevê o artigo 6º da Lei Federal 12.846/2013.  

  O Município se preocupou em regulamentar a referida Lei, 

por meio de Decreto, onde já está prevista as formas de aplicação 

de multas e o que deve ser considerado.  

  Podemos ainda verificar, com a leitura do item, que a 

multa a ser aplicada, será de até 20%, e ainda cita como exemplo 

a fórmula de cálculo da multa e das regras para o acordo de 
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leniência, ou seja, nesse item, a aplicação das multas serão 

baseadas no referido acordo, dentro da sua proporcionalidade. 

 

Dessa forma, a Comissão Permanente não vê óbice, que merece 

causar alterações no item impugnado, permanecendo o mesmo 

inalterado. 

 

III DA CONCLUSÃO 

 

     Nestes termos, de acordo com as razões acima expendidas, 

essa Comissão Permanente de Licitação, no poder geral de cautela, 

e no poder decisório que lhe é conferido pela Lei nº 8.666/93, 

salvo melhor juízo, NÃO CONHECE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA pelas 

empresas: CRAN PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS, ATIVA COMUNICAÇÃO LTDA – ME 

e ÁGIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA, porém, em relação aos itens 

questionados, tem-se que, a Administração, no seu poder geral de 

cautela (Súmula 473/STF), poderá rever seus próprios atos, com o 

intuito de garantir, ampla participação de possíveis interessados, 

e garantir, assim, a observância ao princípio da economicidade, o 

que ocorrerá, com a publicação de Adendo Modificador, de itens 

que foram corrigidos erros materiais, conforme resposta 

supracitada. 

  Fica mantida a data e a hora de abertura da sessão 

originalmente marcada e constante no edital, tendo em vista que 

os questionamentos aqui aventados, não afetam na formulação das 

propostas dos interessados.  

 

Porto Velho, 05 de setembro de 2019. 

 

 

IRANEIVA SILVA COSTA 

Presidente CPL-GERAL/SML 

 

 

ANDRÉ LOPES SHOCKNESS 

Membro da CPL-GERAL/SML 

 

 

CARLA LAURIANE DE ARAÚJO 

Membro da CPL-GERAL/SML 


	Marcadores do Word
	firstHeading


