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DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Referência: Concorrência nº 001/2019 

Processos Administrativos: 037/2019 

Recorrente(s):  

EWG SERVIÇOS LTDA -EPP. 

GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI ME 

COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME 

OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

RC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA                      

Recorrida: Comissão Permanente de Licitação 

 

I - RELATÓRIO 

O Edital da Concorrência nº 001/2019, foi publicado em Diário Oficial dos 

Municípios do Estado de Pernambuco (AMUPE), Diário Oficial da União e em Jornal 

de Grande circulação Nacional, Folha de Pernambuco em 07 de agosto de 2019, período 

a partir do qual também ficou disponível no site da Prefeitura Municipal de Ouricuri, 

pelo prazo não inferior a 30 dias, em conformidade com que preceitua o inciso III, 

parágrafo 2º, artigo 21, da Lei federal nº 8.666/93. A referida licitação é do tipo Menor 

Preço, com sessão de julgamento de Habilitação e Proposta de Preços, no dia de 06 de 

setembro de 2019, às 08 horas. Na data e hora supracitada, foi instalada a sessão de 

julgamento de licitação na modalidade Tomada de Preços em epígrafe com o 

recebimento de envelopes de habilitação e propostas de preços das empresas: 1-EWG 

SERVIÇOS LTDA-EPP, 2-PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, 3-FLAY 

ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME, 4- NORDESTE 

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA ME, 5-OPA CONSTRUÇÕES 

TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 6- ROMA CONSTRUTORA 

EIRELI-ME, 7- DEL ENGENHARIA EIRELI, 8- RC CONSTRUÇÕES E 

ENGENHARIA LTDA, 9- CONSTRUTOPRA MVC LTDA, 10-CONSEL – 

CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 11- G10 CONSTRUTORA 

LTDA, 12- ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME, 

13- GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI ME, 14-COFEM 

CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, 15-

CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA ME, 16-SOUZA E REIS 

CONSTRUTORA LTDA e 17-ESQUADROS CONSTRUÇÕES LTDA-ME.  

 Após análise pela Comissão Permanente de Licitação restaram habilitadas as 

empresas: 5-OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA, 16-SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA, 15-CONSTRUTORA 

PRINCESA DO VALE LTDA ME, 3-FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS 

E SERVIÇOS EIRELI-ME, 12- ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES EIRELI ME, 9- CONSTRUTOPRA MVC LTDA, 4- NORDESTE 

CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA ME, 7- DEL ENGENHARIA 

EIRELI, 8- RC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, e foram declaradas 
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Inabilitadas as empresas: 6- ROMA CONSTRUTORA EIRELI-ME, 10-CONSEL – 

CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 2-PODIUM 

EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, 14-COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 

TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, 11- G10 CONSTRUTORA LTDA, 13- 

GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI ME, 1-EWG SERVIÇOS LTDA-

EPP, 17-ESQUADROS CONSTRUÇÕES LTDA-ME.  No dia, 26/09/2019, a empresa: 

EWG SERVIÇOS LTDA-EPP e no dia 27/09/2019, as empresas: GEODAVE 

ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI e COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 

TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME, interpôs recurso, tempestivamente, na 

forma do disposto no artigo 109 da Lei 8666/93. Recebida as razões recursais, a 

Comissão de Licitação deu ciência às empresas licitantes, conforme disposto no § 3° do 

artigo 109 da Lei 8666/93, para, caso queiram, apresentarem contrarrazões no prazo de 

05 (cinco) dias.  As empresas: OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA e RC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, apresentam 

contrarrazões tempestivamente no dia 04/10/2019, na forma do disposto no item 11.3.  

. É o relatório.  

II - DO MÉRITO 

 Insurge-se a empresa recorrente: EWG SERVIÇOS LTDA-EPP, contra decisão 

tomada pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) no curso da Concorrência nº 

001/2019, que inabilitou a recorrente com fulcro no descumprimento do item: 5.30 – 

Demonstrativo de calculo, assinado por contador registrado em Conselho Regional de 

Contabilidade, comprovando Grau de Endividamento Geral (EG) menor ou igual a 1.00 

(hum) calculado a partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível, 

pela seguinte formula: EG = ET/AT, onde: ET = Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo AT = Ativo Total ( AC + RLP + Permanente). Analisando as razões de recurso 

interposto pela empresa: EWG SERVIÇOS LTDA-EPP, com o objetivo de ter 

reconsiderada a decisão da Comissão de Licitação que na Concorrência nº 001/2019, 

inabilitou a mesma, e rever a decisão que declarou como habilitadas as empresas: 5-

OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 16-

SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA, 15-CONSTRUTORA PRINCESA DO 

VALE LTDA ME, 3-FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 

EIRELI-ME, 12- ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

EIRELI ME, 4- NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA ME, 7- 

DEL ENGENHARIA EIRELI, 8- RC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 

passamos ao julgamento. 

 Inicialmente cabe ressaltar que os art. 31, I, da Lei Federal nº 8.666/93 prevê 

claramente as possíveis exigências da documentação relativa ao item 5.30– 

Demonstrativo de calculo, assinado por contador registrado em Conselho Regional de 

Contabilidade, comprovando Grau de Endividamento Geral (EG) menor ou igual a 1.00 

(hum) calculado a partir dos elementos extraídos do seu último balanço geral exigível, 

pela seguinte formula: EG = ET/AT, onde: ET = Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo AT = Ativo Total ( AC + RLP + Permanente). 
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Contrariamente, ao que cita a recorrente, não foi cumprida pela mesma os 

ditames do Edital no item: 5.30 – Demonstrativo de cálculo, assinado por contador 

registrado em Conselho Regional de Contabilidade, comprovando Grau de 

Endividamento Geral (EG) menor ou igual a 1.00 (hum) calculado a partir dos 

elementos extraídos do seu ultimo balanço geral exigível, pela seguinte formula: EG = 

ET/AT, onde: ET = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total ( 

AC + RLP + Permanente), sendo que a mesma não apresentou o referido item, apenas 

mencionou que a Comissão não verificou a Documentação Habilitatória. 

 Neste sentido, não é demais lembrar que a vinculação dos participantes aos 

exatos termos estipulados no Edital de Licitação é princípio fundamental do 

procedimento licitatório.  

Sobre este ponto, cabe transcrever a lição do saudoso Mestre HELY LOPES 

MEIRELLES acerca do Edital, segundo o qual:  

"A vinculação ao edital é princípio básico de toda 

licitação. Nem se compreenderia que a Administração 

fixasse no edital a forma e o modo de participação dos 

licitantes e no decorrer do procedimento ou na 

realização do julgamento se afastasse do estabelecido, 

ou admitisse documentação e propostas em desacordo 

com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, 

e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes 

como a Administração que o expediu (art. 41)" ("in" 

"Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros 

Editores, São Paulo, 29ª ed., 2004, p. 268). “  

Nesse sentido também é a jurisprudência dos tribunais superiores:  

“5. O princípio da vinculação ao edital restringe o 

próprio ato administrativo às regras editalícias, 

impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as 

exigências estabelecidas no ato convocatório.” (REsp 

595079/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, 

STJ, DOU 15/12/2009)”  

Alega a empresa que as concorrentes: OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE 

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA, 

CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA ME, FLAY ENGENHARIA 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME,  ELETROPORT SERVIÇOS, 

PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME, NORDESTE CONSTRUÇÕES E 

INFRAESTRUTURA LTDA ME, DEL ENGENHARIA EIRELI e RC 

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, não apresentaram o item: 5.31 – Certidão 

Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, relativa 

aos últimos cinco anos e Certidão Negativa de Protesto de Títulos expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão há no máximo, 90 

(noventa) dias da entrega do envelope de “Habilitação”. A Comissão Permanente de 
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Licitação, baseado no que reza o art. 31, II, que prescreve: Certidão Negativa de 

Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física; informa que 

aceitou as certidões apresentadas por todas as empresas participantes do certame, 

baseado no art. 31, II da Lei 8.666/93. Em relação  a não apresentação do item: 5.9 – 

Atestado(s) emitido (s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, ou por 

órgão(s) da Administração Direta ou Indireta da União, dos estados, Municípios ou 

Distrito Federal, e respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico, emitida(s) pelo 

CREA, indica ainda o Licitante que executou obra(s) com características semelhantes, 

ao objeto da licitação das empresas: OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE 

LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA, 

CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA ME,  DEL ENGENHARIA EIRELI e 

RC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. Após análises dos engenheiros civil, o 

Sr. João Amâncio Borges Silva e o Sr. Máxel Coelho Rodrigues Maciel, os referidos 

acervos estão compatíveis com o objeto do certame, por este motivo foram supridas este 

item.  

 

Insurge-se a empresa recorrente: COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 

TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME, contra decisão tomada pela Comissão 

Permanente de Licitação (CPL) no curso da Concorrência nº 001/2019, que inabilitou a 

recorrente com fulcro no descumprimento do item: 5.12– Apresentar comprovante de 

que fez a garantia no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), observadas as 

mesmas modalidades e critérios estipulados no caput e § 1º do Art. 56, da Lei nº 

8.666/93. A licitante deverá fazer a garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal. 

Após análises pela Comissão Permanente de Licitação, constatou que a empresa 

apresentou o comprovante da garantia de forma satisfatória, portanto a mesma cumpriu 

com o referido item, e foi declarada Habilitada.  

Insurge-se a empresa recorrente: GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI 

ME, contra decisão tomada pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) no curso da 

Concorrência nº 001/2019, que inabilitou a recorrente com fulcro no descumprimento 

por ter apresentado os itens 5.26, 5.29 e 5.30, sem o devido registro na junta comercial 

itens: 5.26 – Demonstrativo de calculo, assinado por contador registrado em Conselho 

Regional de Contabilidade, comprovando Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou 

igual a 1,00 (um) calculado a partir dos elementos extraídos do seu ultimo balanço geral 

exigível, pela seguinte formula: ILG = AC + RLP/PC + ELP, onde: AC- Ativo 

Circulante RLP = Realizável a Longo Prazo PC = Passivo Circulante ELP = Exigível a 

Longo Prazo; 5.29 – Demonstrativo de calculo, assinado por contador registrado em 

Conselho Regional de Contabilidade, comprovando Índice de Liquidez Corrente (ILC) 

maior ou igual a 1,00 (um) calculado a partir dos elementos extraídos do seu ultimo 

balanço geral exigível, pela seguinte formula: ILC = AC/PC, onde: AC = Ativo 

Circulante PC = Passivo Circulante; 5.30 – Demonstrativo de calculo, assinado por 

contador registrado em Conselho Regional de Contabilidade, comprovando Grau de 

Endividamento Geral (EG) menor ou igual a 1.00 (hum) calculado a partir dos 

elementos extraídos do seu ultimo balanço geral exigível, pela seguinte formula: EG = 

ET/AT, onde: ET = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo, AT = Ativo Total ( 

AC + RLP + Permanente). Após analises da Comissão Permanente de Licitação, ficou 
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constatado que os mesmos índices referentes aos itens: 5.26, 5.29 e 5.30, menciona 

apenas que os mesmos terão que ser assinado por contador registrado em Conselho 

Regional de Contabilidade, portando a licitante esta Habilitada 

Insurge-se a empresa recorrente: OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, contra os argumentos apresentados pela empresa: EWG 

SERVIÇOS LTDA -EPP. Que menciona que a mesma não cumpriu com o item: 5.31 – 

Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, 

relativa aos últimos cinco anos e Certidão Negativa de Protesto de Títulos expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão há no máximo, 

90 (noventa) dias da entrega do envelope de “Habilitação”, pois não apresentou a 

Certidão Negativa de Protesto de Títulos, acontece que a Comissão Permanente de 

Licitação, revendo o que reza o Art. 31, II, (Certidão Negativa de Falência ou 

Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física), em conformidade ao principio da 

legalidade, não pode-se exigir o cumprimento de tal documento, haja vista que não está 

contemplado no rol taxativo de documentos e formalidades elencados no art. 31, II, 

razão esta que assiste habilitar todas empresas, mesmo as que não entregaram a referida 

certidão, a declarar deste modo, o item como integralmente cumprido por todas as 

licitantes. Ademais, desclassificar as empresas que não apresentaram tal certidão seria 

irregular, pois tal informação além de não estar prescrita na normativa legal, não 

provoca nenhuma gravame ao procedimento licitatório, podendo ser realizada a 

posteriori por simples diligencia  e em relação ao item 5.9 – Atestado(s) emitido (s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, ou por órgão(s) da Administração 

Direta ou Indireta da União, dos estados, Municípios ou Distrito Federal, e respectiva(s) 

Certidão(ões) de Acervo Técnico, emitida(s) pelo CREA, indicando que o Licitante 

executou obra(s) com características semelhantes, ao objeto da licitação, da empresa: 

OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, Após 

analises dos engenheiros civil  o Sr. João Amâncio Borges Silva e o Sr. Máxel Coelho 

Rodrigues Maciel, os referidos acervos estão compatíveis com o objeto do certame, por 

este motivo foi suprido este item.  

 

Insurge-se a empresa recorrente: RC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 

contra os argumentos apresentados pela empresa: EWG SERVIÇOS LTDA -EPP. Que 

menciona que a mesma não cumpriu com o item: 5.31 – Certidão Negativa de Falência 

ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, relativa aos últimos cinco anos e 

Certidão Negativa de Protesto de Títulos expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com data de emissão há no máximo, 90 (noventa) dias da entrega 

do envelope de “Habilitação”, pois não apresentou a Certidão Negativa de Protesto de 

Títulos, acontece que a Comissão Permanente de Licitação, revendo o que reza o Art. 

31, II, (Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física) 

em conformidade ao principio da legalidade, não pode-se exigir o cumprimento de tal 

documento, haja vista que não está contemplado no rol taxativo de documentos e 

formalidades elencados no art. 31, II, razão esta que assiste habilitar todas empresas, 
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mesmo as que não entregaram a referida certidão, a declarar deste modo, o item como 

integralmente cumprido por todas as licitantes. Ademais, desclassificar as empresas que 

não apresentaram tal certidão seria irregular, pois tal informação além de não estar 

prescrita na normativa legal, não provoca nenhuma gravame ao procedimento 

licitatório, podendo ser realizada a posteriori por simples diligencia , e em relação ao 

item 5.9 – Atestado(s) emitido (s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, ou por órgão(s) da Administração Direta ou Indireta da União, dos estados, 

Municípios ou Distrito Federal, e respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico, 

emitida(s) pelo CREA, indicando que o Licitante executou obra(s) com características 

semelhantes, ao objeto da licitação, da empresa: RC CONSTRUÇÕES E 

ENGENHARIA LTDA, Após analises dos engenheiros civil  o Sr. João Amâncio 

Borges Silva e o Sr. Máxel Coelho Rodrigues Maciel, os referidos acervos estão 

compatíveis com o objeto do certame, por este motivo foi suprido este item, em relação 

ao item nº 5.-10 - A empresa licitante deverá comprovar que possui em seu quadro, na data 

prevista para entrega dos envelopes “HABILITAÇÂO” e “PROPOSTA”, o(s) engenheiro(s) 

detentor(es) da(s) certidão(ões) e atestado(s) para atendimento a este item,  devidamente 

registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –CREA, o mesmo 

foi apresentado através do contrato assinado entre as partes  de um lado o Sr. Jonat Tayron 

Calaça Silva e do outro lado a empresa: RC Engenharia.  

 

III - CONCLUSÃO 

Com base no exposto acima, a Comissão Permanente de Licitação firma 

convencimento no sentido de que, considerando os argumentos da recorrente: EWG 

SERVIÇOS LTDA -EPP, tal pleito não merece acolhimento. Em relação á empresa: 

GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI ME, a Comissão Permanente de 

Licitação, aceita os argumentos no que se refere aos Itens: 5.26 – Demonstrativo de 

calculo, assinado por contador registrado em Conselho Regional de Contabilidade, 

comprovando Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1,00 (um) calculado a 

partir dos elementos extraídos do seu ultimo balanço geral exigível, pela seguinte 

formula: ILG = AC + RLP/PC + ELP, onde: AC- Ativo Circulante RLP = Realizável a 

Longo Prazo PC = Passivo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo; 5.29 – 

Demonstrativo de calculo, assinado por contador registrado em Conselho Regional de 

Contabilidade, comprovando Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1,00 

(um) calculado a partir dos elementos extraídos do seu ultimo balanço geral exigível, 

pela seguinte formula: ILC = AC/PC, onde: AC = Ativo Circulante PC = Passivo 

Circulante; 5.30 – Demonstrativo de calculo, assinado por contador registrado em 

Conselho Regional de Contabilidade, comprovando Grau de Endividamento Geral (EG) 

menor ou igual a 1.00 (hum) calculado a partir dos elementos extraídos do seu ultimo 

balanço geral exigível, pela seguinte formula: EG = ET/AT, onde: ET = Passivo 

Circulante + Exigível a Longo Prazo, AT = Ativo Total ( AC + RLP + Permanente). Em 

relação a empresa: COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E 

LOCAÇÕES EIRELI ME, a Comissão Permanente de Licitação, aceita os argumentos 

no que se refere ao Item 5.12– Apresentar comprovante de que fez a garantia no valor 

de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), observadas as mesmas modalidades e 

critérios estipulados no caput e § 1º do Art. 56, da Lei nº 8.666/93. A licitante deverá 
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fazer a garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal,, vez que a decisão está 

fulcrada nos princípios e normas que regem o procedimento licitatório brasileiro.  

IV - DECISÃO FINAL 

 

Diante dos fatos tendo em vista a sua tempestividade ao recurso apresentado pelas 

empresas: EWG SERVIÇOS LTDA -EPP, GEODAVE ALBUQUERQUE DE 

SOUZA EIRELI ME, COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E 

LOCAÇÕES EIRELI ME, OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA e RC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, em relação à 

Concorrência nº 001/2019, para em relação aos argumentos da empresa: EWG 

SERVIÇOS LTDA -EPP  no MÉRITO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, em 

relação aos argumento das empresas:  GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA 

EIRELI ME, COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E 

LOCAÇÕES EIRELI ME, OPA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA e RC CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, DA-LHE 

PROVIMENTO PROCEDENTE, tendo em vista que as empresas apresentaram de 

forma satisfatória todos os itens do certame. 

 Desta forma, nada mais havendo a relatar submetemos à  Autoridade 

Administrativa Superior para apreciação e decisão, tendo em vista a ordem normativa 

do art. 109, § 4º da Lei 8.666/1993. 

Ouricuri (PE), 10 de outubro de 2019. 

 

 

Josicelio Costa Amorim 

Presidente da CPL 

 

Joselito Nogueira Lopes 

Membro 

 

Ritta de Cássia de Macedo Soares 

                                                  Membro 

 

1. De acordo 

2. Acolho a exposição exarada pelo Presidente da CPL da Prefeitura Municipal 

de Ouricuri. 

3. Julgar a presente IMPUGNAÇÃO, parcialmente PROCEDENTE. 

4. Comunique-se á impugnante a decisão tomada, bem como publique-se a 

mesma no site da Prefeitura Municipal de Ouricuri. 

 

Francisco Ricardo Soares Ramos 

Prefeito Municipal 

 

Wilker Ferreira dos Santos 

OAB-PE 33.566 


