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LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA
CNPJ/MF nMÚ.557.524/u0Ül-â1

Rua Bananeiras, n° 361, Bairro Manaira, João Pessoa-PB - CEP:
Õ8Ú38-17Ú

Parsíbâ 1 Pernambuco | Rio Grande do None

ilustríssimo SR{A) presidente da GOMISSAO de LIGITAÇAO de BAYEUX - ESTADO DA
PARAÍBA

Nota reflexiva: Súmula 222-TCU 'as Decisões do Tribunal

de Contas da União, relativas à aplicação de normas gerais

de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União

legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos
Poderes da União, dos Estados, do Oistdtn Federal e dos

Municípios".

REF.: CONCORRÊNCIA N® 002/2021 - PMBEX

LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, devidamente qualificado nos autos,
por seu representante legal que esta subscreve, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria,

tempestivamente, apresentar CONTRARRAZÕES. ao recurso apresentado pela FG SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA. na forma abaixo delineada.

í. DOS FATOS SUBJACENTES E DOS MOTIVOS DE REFORMA

Cuida-se de certame iicitatório para contratação de empresa para prestação de serviço
de limpeza urbana do Município de Bayeux, conforme atividades propostas no Plano de Trabalho.

A d. Comissão decidiu pela habilitação da LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, conforme parecer substancial, composta de comissão interdisdplinar.

Assim res'jmi'j-se a dedsão'

Apresentada a análise cias alegações encaminhadas pelas licitantes,
combinada com a análise deste corpo técnico responsável, no tocante à metodologia de
execução, julgamos pela HABILITAÇÃO da empresa LIMPMAX CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS e INABILITAÇÀO das empresas FG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
SERVICOL SOLUÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. NORDESTE CONSTRUÇÕES
INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIKELI-ME, SILVA & LEITE LTDA, PLANALTO PAJEU
EMPREENDIMENTOS LTDA e SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.

Em que pese a lavratura do parecer final apontar diversas irregularidades da Recorrente,

a empresa FG Soluções, irresignada promoveu recurso com intuito de toma-a habilitada, mesmo sendo
inahilitoHfl nrv Hiuôrcnc nontnc niialc caiam-
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e) FCSQlMt;S

□

□
vi.

0

1

Coleta c transporte cie residuos domiciliares com monitoramento por sistema
GPS:
Nàn apresentou o plano de exenição.
Não apresentou o planeiainento, mobilização de pessoal e eipiipatnentos. divulgação
lios serviços, instalação em garagem. ÍMipl3nt.ição e execução do serviço.
Apesar de ter apresentado os mapas, não apresentou o sentido de tluxo dos itinerários,
sem indicação de início e fim do itinerário, sem escala de 1:1 ú.Oúfl.
Coleta mecanizada e transporte de resíduos diversincados com monitoramento
por sistema GPS:
Não apresentou o plano dc execução.
Não apresentou o planejameino, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação
dus scnoços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço.
Coleta e transporte dc resíduos de poda com monitoramento por sistema GPS:
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou o planejamento, incbilizaçãn dc pe.ssoal c equipamentos, divulgação
dos serviços, iiistaíação em garagem, implantação e execução do serxúço.
Coleta e transporte de resíduos de poda com monitoramento por sistema GPS:
Não apresentou n plano de execução.
Não apresentou o planejamento, mobilização de pe.s.soal e equipamentos, divulgação
dos serviços, instalação em gar agem, implantação e execução do serviço.
ln.stalnção e remoção de caixas estacionárias tipo brook's com monitoramento
por sistema GPS:
Não apcxísentou o piano dc execução.
Não apre.sentou o planejamento, mobilização de pessoal c equipamentos, divulgação
dosseiviços, instalação cm garagem, implaiUação e execução do serviço.
Coleta manual dc resíduos domiciliares em áreas de difícil acesso:
Não apresentou o piano ile execução.
N:"ii) apresentou o planejamento, mohilizaç.ão dc pessoal e ct|uipamcntos, clivulguçâo
dos serviços, instalnçãii em garagem, impl.iniaçâo c execução do serviço.
Remoção motorizada dos resíduos domiciliares em áreas de dindi acesso:
Nàu apresentou o plano de execução.
Não apresentou o planejamento, mobilização de pc.ssoal e equipamentos, divulgação
lios sei-viçt)s, instalação em garagem, implantação e execução tio .serviço.
Varriçâo manual de vias pavimentadas e logradouros públicos:

Na chamada do serviço está descrito "ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS porém, esta comissão entendeu que o corpo üo texto
diz respeito ao serviço de Varriçâo manual de vias pavimentadas e logradouros
públicos.
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação
dos sen/iços. instalação em garagem, implantação e execução do serviço
Serviços de limpeza correlates:
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação
dos serviços, instalação em garagem, implantação e execução do serviço.
Limpeza de mercados e feiras livres:
Não apresentou o plano de execução.
Não apresentou o planejamento, mobilização de pessoal e equipamentos, divulgação
dos ser/iços, instalação em g.^iragem, implantação e execução do serviço.
Treinamento e capacitação da mão de obra operacional:
Não apresentou a descrição da infraestrutura dos treinamentos.
Não apresentou a metodologia dos treinamentos.
Manutenção de veículos e equipamentos:
Não apresentou a descrição da manutenção corretiva.
Não apresentou a descrição do socorro mecânico.
Plano de divulgação e cootrole da qualidade dos serviços:
Não apresentou a descrição do plano de divulgação, «cUrecimen.to e orientações a
comunidade.
Não apresentou a descrição do plano de controle da qualidade dos serviços.

C) FGSOWCÔfS

A Comissão verificou que a Empresa deixou de apresentar a declaração assinada por
representante da Empresa, exigida no item 11.5.1 e 11.5.2, com firma devidamente
reconhecida.
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!'()is l:iL'in sohiL' ."is ;il{.'gacnL'S clu i-inoresu l.imnnuix coiura ii FG Soluções,

idüiuificamos (1ii<j:|(í) O vnlor cohcrto tia miólict' tístá aLiuúin da (iiiaiUin nrevisiii no|
instrumento anivocatóri». fTLC5niQ_fipndo t'mj,ti(i;L ('') Mesmo ctim a

■mresi-tu.ic.u) de nova .nnilíce (etn retlllcncàol. .ilém chi valor ser inlerinr.lt) (io volidadel
hncleòOJiSç^^ ila entrcg.i da proposta, quando o item 1 Q.l^.S determino que|
sêJr^ín(Mnõíin!r?^ü (ti intjTTTãsf^m d.i vM.lui.ide da inn|nisl.i|cuja validade mínima seria cte
íiO (sessenta) cli.is cnnloi rne siiniterii 1^.10, Ioíí". a validade da apólice deveria ser de iio
mínimo 90 (noventa) dias.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.

Conforme segunda alteração do contrato social, assinado em 23 de novembro de
2021. o Socio Cristiano Sousa Moura, transferiu 100% de suas quotas para o Socio CM Holding
LTDA conseniientemente. independente dele continuar como administrador, não sócio

a apresentação junto
a autorização ambiental supracitada, comprovação de comunicação aquela Autarquia.

< l.sxvn K 1K DL OI OT\s
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'  l.| 11( >1 : >i;>l, LTI>A ci»m ;»»•.■ iXK' lltíjíicv iri-lh.'-.-» <• iluzeiii.»* tnili j»etfa/i.t>,ki um luijl 4lc fCS
• ^li.i .11.. . iiv> í mil (vaiS)

r m lun- ahrracAr» arima. rgawlMa*v o omlisln na* termo* ila L«t u' l0.4UA/2(Mr2,
■iii-Obioir .1* >-nnclrr<*r* <- ctáu*ula* MK»int«-*
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l.i aiiiiti/.»!.- V- UM, lio ii.-ni.- vii;p<eva

a». n-V. -«Kiii IlUlSI IAM • SO| A A MllfkA
iicinJaUe limiiaiU iiiitiiial

itfi obict» ««•cial. xinptc d« >nu-rc«i>v
\*do ni> oiianro. ctn uiadc-i

Desta forma, consideramos oue a FG Soluções descumoriu a exigência contida no
item 11.5.5, uma vez que apresentou documento desatualizado e/ou desacompanhado de
comprovação de atendimento a condicionante 15.

Desta forma, sobre o referido tópico, julgamos pelo NÃO ATENDIMENTO.

D. Comissão, no que cerne a metodologia, a Recorrente alega que deve ser
desconsiderados seus inúmeros erros, inclusive ausência de apresentação de planos de execução,
planejaíTicriiG de mGuiüzaçac e etc, toiaímcntc descabido haja vista qüe o piano de trabalho traz quc
a apresentação de Metodoiogla em desacordo com o exigido é passível de inabíiitação, inclusive a
ausência de documentos chaves para compreensão do documento.

A Recorrente alega que o Edital permitia um número não superior a 7 (sete) erros por
serviço, coiitudo, não êriCdminlidr paites Iridisperisáveis à dnáiise da irietudüioylã não é
considerado erro e sim, descumprimento à exigência do Edital.

Por exemplo, erro seria uma falha sanável contida dentro do Plano de Execução, mas
não apresentar o Piano, fere diretamente ao princípio da vinculacão ao Edital.

O Recorrente alega que não há necessidade de reconhecimento de firma, mesmo no
Edital exigindo que em detenninados documentos 11.5.1 e 11.5.2, a firma devidamente reconhecida.
Ora, tal afirmação deveria ser assunto de discussão em sede Impugnaçào e/ou Esclarecimento, contudo
o mesmo não o fez.

Ressalte-se que outras empresas cumpnYam com tal exigência, ou seja, nada mais é
que uma falta de atenção por parte do Concorrente.

ragirid 3 uê lõ



Sobre a licença ambiental, resumimos, a Recorrente alega que não precisaria apresentar

Licença Ambiental pelo fato do INEMA o isentá-lo de licenciamento conforme consta na Declaração
apresentada à Habilitação.

Inicialmente destacamos o que segue:

N® Certificado: 2022.001.005239/lNeMA'INEXIG Data de emissão: 15/02/22 08'.38

H^do Requerimento 2022.001.000255/INEMA/INEXlG

O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- INEMA, com fulcro nas atribuições e
competências que lhe foram delegadas pela Lei Estadual n° 12.121/11 e Lei Estadual n'' 10.431/06. alterada
pela Lei Estadual n" 12.377/11. regulamentada pelo Decreto Estadual 14.024/2012 e suas devidas
atnaii7a^/ipis rnntttfipranfin n rii«tnr>«tin no Anexo IV do Dscreto Estadual 15.682/14 e suas alterações, a
{Resolução CEPRAM n" 4.327/t3lg com a Portaria INEMA n» 11 292/16. RESOLVE;

Art. 1.° Declarado á FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA inscrito no CNPJ/CPF 10 680.553/0001-96. com

Isede no endereço 1" Avenida SANTOS DüMONT. N" 1883. 42702-400. Bairro CENTRO. Lauro de Freiias-I

BA-Brasií, que a atividade de Coteta e transporte de resíduos sotidos não perigosos é inexigivel quanto ao
prooedimento de licenciamento ambiental, dada a especitK:idade do empreendimento.

Entretanto, o requerente deve adotar alguns cuidados e procedimentos, tais como:

• Destinar adequadamente os resíduos, de acordo com a legislação pertinente, ficando proibida a
disposição aleatória.

• Comunicar ao INEMA as situações de emergências ambientais, conforme estabelecido no arl. 37 do
Regulamento da Lei Estadual n" 10.431/2006. aprovado pelo Decreto Estadual 14.024/2012.

• Obter, junto á Prefeitura Municipal, um documento que ateste a manifestação do município quanto á
conformidade da localização do empreendimento ou atividade com a legislação aplicável ao uso e ocupação
do solo;

• Ponto 01: O documento emitido pelo INEMA especifica que a Recorrente, em sua

sede, não é obrigada a passar pelo procedimento de iicenciamenio ambientai, dada

a especificações do empreendimento, conforme Resolução CEPRAM n° 4.327/2013;

•  Ponto 02: O documento determina que a empresa deve obter junto à Prefeitura

Municipal (Lauro Freitas-6A) documento que manifeste a conformidade da

localização do empreendimento.

D. Julgador, como podemos observar acima, a referida Declaração de inexigibilidade

de licenciamento foi concedida para na hipótese do Recorrente prestar serviços apenas no

Município de Lauro Freitas - BA, e fundamentando tal afirmação, destacamos o que rege a Resolução

CEPRAM n° 4.327/2013, in verbis:

Art. 1® - Fica definido, para fins desta Resolução, como impacto

ambiental de âmbito local qualquer alteração direta das propriedades

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, que afetem a saiíde,

a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e

econômicas, a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio
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ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais, dentro dos limites
territoriais do Município.

§1° - Ficam estabelecidos, através do Anexo Único, os
......... o ti

oit ipi ccnuK iiOMtoo ̂  ciuvtuauco uui loiuci ouuo uuiiiu uo* riiipauiu iuwai|

para efeito de licenciamento ambiental.
Ari. 2° - Não são consideradas como de impacto ambientai local, não

podendo ser licenciadas pelos municípios, as atividades e
empreendimentos, mesmo que constantes do Anexo Único:
I, O.s fimpraendimentas e atividades enumeradas nn inciso X|V1 e

parágrafo único do art. V da LC 140, de 2011;

[.■.]
IV. Os empreendimentos e atividades cujos impactos ambientais
diretos ultrapassem os iimites territoriais do Município, conforme
constatado nn estudo anresentadn nara n licenciamento ambiental:

O Recorrido não contesta que a empresa ilcitante deverá apresentar Licença
Operacional de sua sede, este é o precedente predominantes dos Tribunais de Constas de todo o Pais,
inclusive do TCU, contestamos o critério de avaliação procedida pelo INEMA, ou até mesmo as
informações repassadas aquele instituto, uma vez que as atividades desenvolvidas pela Recorrente não
se limitam ao Miinlcínio de Lgi.irn dn Frçitgs - RA. Innn, dovendo a Fmriresa ter 9 Licença Oneracional. e
não uma dispensa, como foi apresentada.

Ademais, além daquela declaração de inexigibilidade ser direcionada ao Municipio de
Lauro de Freitas - BA, fica a cardo do Município, por descentralização, promover o licenciamento
ambienta! da LIcitante, é o que podemos identificar nas considerações iniciais doa Resolur.ão supracitada
o que segue:

Que a Lei Estadual n® 10.431, de 20 de dezembro de 2006, em seu art.
159, prevê aos órgãos locais a execução dos procedimentos de
licenciamento ambiental e fiscalização dos empreendimentos e
atividades efetiva ou potencialmente degradadoras do meio ambiente
Que sejam de sua competência originária, conforme disposições legais

e constitucionais, bem como das atividades delegadas pelo Estado.
Qus Q Dec.''sfo Estadual .1® 14.024, de 07 de junho de 2012, dispõe rjue
aos órgãos locais do SISEMA, cabe exercer a fiscalização e o

iivendamenío ambieníai dos enipreendimeníos e aüV/aaaes
considerados como de impacto local, bem como daqueles que lhes
forem delegados pelo Estado;

descentralização do licenciamento ambiental das atividades de

^ LC 140/2011. Art. 72 - São ações administrativas da União:
I...]
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:
[...]
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
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impacto local de competência do Município, daquelas de

competência do Estado, evitando a duplicidade e omissão de ações

pelos dois entes federados, bem como de definir os mecanismos de
nticyta^asj Gitito xj uoiuuu o xjo fviurífoipit/o^ fjuía w ua

gestão ambiental compartilhada e local.

Na realidade, aquela declaração de inexigibilidade se aplica apenas para o

iiGenciarneíitu du úryãu airiuieiitai ESTADüAL, (Hiritüdu, não u exime de urar a íiceliça p^o
Município de Lauro de Freitas - BA.

Portanto, novamente a empresa Recorrente não consegue desobrigar-se de
apresentar documentos para comprovar sua habilitação, que no presente caso reflete no

descumprimento subitem 11.5.3^ do Edital.

Sobre a Licença Ambiental expedida pela ADEMA, resta indiscutível a decisão da

comissão, por ser claro seus status de desatualizada.

Acerca da apólice de seguro, a Recorrente alega que o prazo da garantia não poderia
ultrapassar o prazo da proposta, que novamente deveria ser motivo de Impugnação, contudo

entendemos que tal exigência não é desproporcional uma vez que extensão do prazo não reflete

em acréscimo ou dispêndio na sua emissão.

Toda essa fundamentação serve apenas para tentar cobrir a desorganização da

Recorrente no que diz respeito a emissão do valor da apólice, uma vez que o fez em valor desproporcional

ao valor do contrato.

O mesmo alega que houve modificação ao Edital, contudo, a própria Comissão

apresentou justificativa para tala alteração, além do mais, qualquer empresa que analisasse totalmente o

Edital e seu projeto básico veria que o Projeto constava a quantia correta, logo, bastava apenas a

Empresa analisar o projeto.

Pn'límin.imiente. nimprc russ^iltar que loilo o prujvlo hásico loi calculado para 30
iirinw) ntses. iicortv que na puhlicavâu. houve um equivoco de grafiu onde o valor lotai
pa^visto nu subitvin 2.1. não acomiaiiliou o cãlcuiu antinético (valor riietisal x quantidade de
meses), miitivandu a publicação d;i errata du Edital, para que nàu houvesse dúvidas sobre o
valor que Sena uiiitraiuüo. rnesmii as demais iníormaçiics serem aimpjiivcis com 30 (tnnt.a)
meses.

Assim loi publicado:

o «ak>r kIuímI estiRi<>t< viu a e,r,'u;Jci iS: ni' ..'U.. ci»<uiL'i'aiufa « i-vii-nl.-
I :ne.inMl ú.- JO IBinti) laev.". r rfc BS 31.4M.IOM0 (ITOSTA H UM MIl..11)Ev V
i.u.nKuct-vros i sessíima t (jitATKi) .m:i, ctacio r. i.-i atuu iieais e vu^iema '
>. í fAVOii}. Oi ipiir nrm ni> ANFXO I •
TK- u:a

'• v,!.- -..e.,! r.riicn». rnr ' ;e >:i 114|. i-- I ii. ' y. •;L '.ilt.VTA í.

i l"" Vil K itmViTíTVK 1-: rSÈS RVAII £ lA/AKt--'-!* t uno tUíTAVnsi om;..rtn.
.'....i-l.-.'.. • li---ttr. r"! pn-l.. I.nre.no." 'mnrtcv (l>.\S;;XO! . PRÍJIFTO .I.1.SIC1.1

^ 11.5.3. Licença de Operação vigente, expedida pelo órgão ambiental, estadual ou municipal, da sede
e/ou filial da licítante, relativa a atividade de limpeza urbana, nos termos do Acórdão n.@ 870/2010-
Plenário, TC-002.320/2010-0, rei. Min. Augusto Nardes, 28.04.2010
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Finalmente, sobre a existência de apenas um concorrente ao finai da fase de

habilitação com apresentação de metodologia, não significa violação do principio da ampla concorrência

como ventilado pela Recorrente, que apresentou diversos enes por toda sua documentação.

Apenas demostra a falta de atenção de licitante para com o Município.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

1. DA POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DE APENAS UM LICITANTE. PRECEDENTES DO

TCÜ.

Sabiamente, o legislador originário da Lei de Licitações, não deixou consignado nas
normas gerais de licitação a necessidade de quantitativo mínimo de concon^ntes em um certame licitatório,

com exceção da modalidade Carta Convite.

Neste pnjmo. o agente piihlico tem nnmn dever vincwjante a vinculanão ao nrindpio

da legalidade, onde o mesmo está atrelado desde o nascituro de sua função pública, a obediência aos

mandamentos insculpidos em Lei, sob pena de prática de ato de improbidade.

Como leciona Hely Lopes Meireiles: "a legalidade, como princípio de administração,
signifiça qije n administrador público e-stá, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da

lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato

inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso"l

O referido caso já foi assunto de discussão no Tribunal de Contas da União - TCU,

onde a Suprema Code de Contas deiynu niaro que a existência de apenas um licitante em ijma das fases

do certame licitatório, não condiciona a validade do certame licitatório. podendo ainda conceder

aouele único licitante. quando da fase de proposta, o direito Inserto ao ̂ 3° do art. 48 da Lei n°

8.668/93:

Vejamos:

Excerto:

[...] Ressalvados os casos de licitação na modalidade convite, onde se

exige o número mínimo de três propostas aptas à seleção, a Lei n"

8.666/1993 não condiciona a validade de seus certames à

nerticingção de um número mínimo de licítantes-. Temnniiçn se

pode concluir oue a permanência de um único participante se traduzirá

em contratação pouco vantaiosa para a Administração.

29. A aplicação do § 3° do art 48 pressupõe a desclassificação de todas

es nropostes ou e inehilitação rie todos os ilcitentes, O nrincinío de

isonomia impede que a Administração faculte a renovação dos

documentos ou das propostas guando houver licltantes habilitados ou

^ MIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. Ed. São Paulo: Maiheiros, 2005.
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classificados. PORTANTO, SE UM ÚNICO LICITANTE PREENCHER
OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL, NÃO SE DEVE
ADMITIR O SANEAMENTO DOS VÍCIOS POR PARTE DOS DEMAIS.

30. Aiérii disso, a layra não pode ser aplicada reiauvarrienle a licilanies

já excluídos em outras fases no curso da licitação. Desclassificada a
proposta técnica da única participante do certame, não cabe facultar
Ortc tií^ifonfoc oliminorlrie no fora Aa hqhiltfonõn onroeonfor nnwne

VlktUIliOO WI4I I <11 WO I IW IWWW MW WW W< I «.i-it MW

documentos ou novas propostas técnicas. Os lícítantes Inabilitados

já foram excluídos da licitação e não devem ser reconvocados pela

desclassificação da proposta técnica do proponente
remanescente.

31. Outrossim, 9 existência de apenas ijm CJíncorrente em determinada

fase do certame, a meu ver, não desnatura a aplicação § 3® do art. 48

da Lei n° 8.666/1993. Ressalvados os casos de licitação na modalidade

convite, onde se exige o número minimo de três propostas aptas à

seleção, a Lei n° 8.666/1993 não condiciona a validade de seus

nertame.s à n9rtininar.ãn de um nijmern mínímn de lirjtgntes. Tamnouno

se pode concluir que a permanência de um único participante se

traduzirá em contratação pouco vantajosa para a Administração.
(TCU. Acórdão 2048/2006 - Plenário. Rei. Benhamin Zymier. Ano;

2006)

Considerando-se que a apresentação de somente um licitante configura

indício, mas não evidência, de que a competitividade da licitação teria
restado em alguma proporção prejudicada, realizou-se a ora combatida

determinação. Note-se que o Tribunal não entendeu serem tais

irregularidades ba-stantes para a anulação dn contrato, nem que o

comparecimento de apenas um licitante constitui qualquer tipo de óbice

à contratação". (TCU. Acórdão 1316/2010-Primeira Câmara I Relator:
AUGUSTO NARDES)

RESUMO

Embargos de Declaração apontaram omissão em deliberação que
indeferira pedido de cautelar em sede de Representação. O

iriucfcnrneriiG uera-Sc sm razac de a medida limíriar js ter sído

concedida em outro processo, que tivera por objeto o mesmo

procedimento Bcitatório (Concorrência 6/2010, conduzida pela
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ) . Segundo as

embargantes, a omissão estaria caracterizada em razão da ausência

de dfiáiise do seguinte qüestioritínieniú, que não teriã cúnstâdü do outio

processo apreciado: "a entidade [CDRJ], ao desclassificar a proposta

do Consórcio ... e aplicar o art. 48, §3°, da Lei 8.666/93, deveria ter

aberto novo prazo de 8 dias úteis não só para o Consórcio.... mas para

todos os lícítantes. Em outras palavras, a questão a ser analisada é se

o art. 48, §3®, da Lei 8.566/93 exigia que a CDRJ abrisse o prazo para
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todos os licitantes, mesmo os que tinham sido inabilitados, ou apenas

para o citado consórcio, único habilitado no certame" (gritos nossos).
O relator, a par de reconhecer a omissão apontada, anotou, no entanto,
C|UC U pi ULr(^Utl I tOniU UUUICIUU pOlU WUHIpaiMlia lUI CIOCI LOUW O

está consentáneo com a legislação em vigor". Destacou que o ait 48,

§3°, da Lei 8.666/93 prevê duas situações distintas: "a primeira quando
todos os licitantes são inabilitados... e a segunda quando, ultrapassada

a fase de habilitação, todas as propostas são desclassificadas ...."
(grifas nassas) .. Ar/e-sofintou que "p_s.sa rfi.stjnnàn entre as rjuas fa.sas

... é reforçada pelo art. 41, §4®, da Lei de Licitações, que estabelece

que "a inabilitação do lidtante importa preclusão do seu direito de
participar das fases subsequentes"". Em seguida, além de citar doutrina

que dá respaldo ao procedimento adotado no caso concreto, destacou
nrecfidente do Tribunal no sentido de que "a aplicação do § .3° do art.

48 pressupõe a desclassificação de todas as propostas ou a inabilitação

de todos os licitantes. O princípio da isonomia impede que a

Administração faculte a renovação dos documentos ou das

propostas quando houver licitantes habilitados ou classificados.

PortantO; se um único Ijcitante preencher as reniii.çitas

estabelecidos no edital, não se deve admitir o saneamento dos

vícios por parte dos demais ... a existência de apenas um

concorrente em determinada fase do certame, a meu ver, não

desnatara a aplicação § 3® do art. 48 da Lei 8.666/1993. Ressalvados
as ca.sas de licitacãn na mnrigliriafie convite onde .se exine n mimem

'  ' i ' ' ' \/ '

mínimo de três propostas aptas à seleção, a Lei 8.666/1993 não

condiciona a validade de seus certames à participação de um

número mínimo de licitante". O Tribunal, ao acolher a proposta do

relator, deu provimento parcial aos embargos, mantendo, contudo,
Ingjtergdn n grnrHãn renorririn

31. [...] a existência de apenas um concorrente em determinada fase do

certame, a meu ver, não desnatura a aplicação § 3° do art. 48 da Lei n°

8 666/1993, Ressalvados os casas de lícjtgr.ão ng modalidade r/)nviíe,

onde se exige o número mínimo de três propostas aptas à seleção, a

Lei n® 8.666/1993 não condiciona a validade de seus certames à

participação de um numero mínimo de licitantes. Tampouco se

pode conciuir que a permanência de um único participante se

frariii7lrá em contratação noUQ» vantalosg para g Adrniní.strgção,

(TCU. Acórdão 3520/2013-Segunda Câmara. Relator AROLDO

CEDRAZ.)

A nossibiliriarie de prossenulmentn de um cedame qi.ianrio .se verifica a narmanência
de apenas um concorrente na sessão, já está sedimentada na jurisprudência nacional como já mencionada
acima, e devidamente vinculante. por força da Súmula 222 do próprio Tribunal (TCU).
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Além disso, destaque-se os ensinamentos doutrinários acerca dessa possibilidade, a
fim de confirmar por todos os meios a possibilidade de tal prosseguimento.

L/iw^Ciioo waopui

Não obstante essa orientação, a doutrina e a jurisprudénda dominantes

tem aceito como legal o procedimento iicitatório em que somente um
interessado açode ao chamamento da Administração Pública iicitante

se todas as exigências foram satisfatoriamente atendidas (...). De sorte
qi.ií, mççmn sem competição, a CJiníratação em taJ? condições será

válida. (2012, p. 544)^

Para MEIRELLES, atualizada por José Emanuel Burle FÜho (2010):

Se cnmnarerjir anena.s nm lirjtante. nijatifir.adn para o contrato, a

administração pode adjudicar-lhe o objeto pretendido. O essencial é

que este único pretendente tenha condições para contratar, segundo
as exigências do edital, no que tange capacidade jurídica,

regularidade fiscal, capacidade técnica e idoneidade financeira, que
hão de ser verifiçjídes antes da cjintretação, e que o contrato -seja

vantajoso para a Administração^

Marçai Justen Filho, assevera em seu comentário que a participação de um único

Iicitante não inviabilizaria o certame, pelo fato de tal requisito está vinculado à modalidade Convite:

[...] Lei do Pregão não condiciona a validade do pregão à

participação de um número mínimo de licitantes. Portanto, não seria
cabível aplicar ao caso a interpretação (combatidai de que somente

na presença de três propostas classificáveis seria válida a licitação na

rnodalidgde nrenãn. n evemnin Hn niin nçjirre ng modalidade conyjte.

Não há qualquer identidade entre convite e pregão, o que inviabiliza

aplicação extensiva da referida interpretação.^ (grifo nosso)

Desta feita, por todo o exposto, fundamentando-se nos precedentes jurisprudenciais
do Tribunal de Contas da IJnião, órgão de cnntrnle evternn que todos os entes federados estão
vinculados por força da Súmula 222 daquela Egrégia Corte, bem como a corrente doutrinária majoritária,
têm-se definida a possibilidade do prosseguimento de certame Iicitatório com apenas um participante,

salvo exceções expressamente previstas em Lei (carta convite).

2. DO PRINCÍPiO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

^ GÂSFARiNi, Diúyeiie!» (2012). uittiilu Adiiiidisíidüvu. 17"' eu. Sãu Pauiu, Saraiva
5 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo, 15. ed., atualizada por José Emanuel Burle Filho,
Carla Rosado Burle e Luis Fernando Pereira Franchini, São Paulo: Malheiros, 2010. ISBN: 978-85-74-20983-8
6 jiJSTEN Fühc Marça! Comentários à legislação do pregão ''omum e e!s'''^'^'^o ^ ® or>ioi ho or-nrHAyv>m

a Lei Federal no 10.520/2002 e os Decretos Federais no 3.555/2000 e 5.450/2005. São Paulo: Dialética, 2013.
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o PRINCÍPIO DA VINCULACÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, que possui
extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às

regras nele estipuladas.

Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve

haver vinculação a elas.

É o que estabelecem os artigos 3°, 41 e 55, XI, da Lei n" 8.666/1993, in verbis:

ArL 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
há.sino.s ria lenaliriarifi, ria impas-soaliriarie, ria moraliriarie, ria inualriade,

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são

correlatos.

Art. 41. A Ariminlstração pãn porie ríesrAimprir as normas e condições

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Art 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que

estabeleçam:
r  ,1

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou

a inexigiü, ao convite e à proposta do iicitante vencedor;

Assim ensina José dos Santos Carvalho Filho^:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador

e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o

procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra

fixada não é respeitada, o procedimento se toma inválido e suscetível

de correção na via administrativa ou judicial

Neste sentido, resta assentando a jurisprudência no Tribunal de Contas da União - TCU:

Observe a obrigatoriedade de vinculação entre o edital e o contraio

prevista no art. 41 da Lei t\° 8.666/1993. (Acórdão 286/2002 Plenário)

Afastenha-se de aceitar propostas de bens com características

diferentes das especificadas em edital, em respeito ao princípio de
vinculação ao instrumento convocatório, consoante o art. 3° da Lei n®

8.668/1993. (Acórdão 932/2008 Plenário)

^ CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26® ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246.
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Abstenha-se de modificar, mediante tratativas com as empresas
participantes do certame, a natureza e as caracteristicas do objeto
licitado, em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento
ccnvccatóriD, estabelecido no art. 3'' da Lei no S.S6S/10S3. (Acórdão
3894/2009 Primeira Câmara)

Portanto, tanto a administração pública como os participantes do certame licitatório,
estão submetidos a tal vinculação, restando ilegal sua inobservância.

Não de modo diverso, também, perfilham o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

[„.] o princípio da vinculação ao "instrumento convocatório" norteia a
ativiriarifí rio AdmIniRtradnr no nmnfiriimRntn íidtatnrin. nue constitui
atn administrativo formal e se erige em freios e contrapesos aos

poderes da autoridade iuloadora. (STJ. Ia Seção. MS n° 5755/DF.
Registro n° 199800229825. DJ 03 nov 1998. p. 6. No mesmo sentido;
TRFH-I Região. 6a Turma. AMS n'' 0100D177976/DF. Processo n°
2000.01 00 017797-6. DJ 20 nov. 2002. p. 89)

"O princípio da vinculação ao instmmento convocatório se traduz na
regra de que o edital faz lei entre as partes devendo os seus termos
serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes."
(STJ. 1' Turma, RESP n. 354977/SC. Registro n. 200101284066. DJ
09,12.2003,0.00213)

"... desmerece habilitação em licitação pública a concorrente que não
satisfaz as exigências estabelecidas na legislação de regência e
ditadas no edital." (STJ. 1^ Turma. Resp n. 17934/DF, Registro n.
199800464735, DJ 24.06.2002. p. 00188)

Direito Administrativo. Licitação. Edital como instrumento vincuiatório
das partes. Alteração com descumprimento da lei. É entendimento
corrente na doutrina, como na jurisprudência, que o edital, no
procedimento licitatório, constitui lei entre as partes e é instrumento de
validade dos atns nratinarlo-S nn nijrso da licitação Ao rifiscumprir
normas editalicias, a Administração frustra a própria razão de ser da
liatação e viola os princípios que direcionam a atividade administrativa,
tais como: o da legalidade, da moralidade e da isonomia [...]. (STJ. MS
n° 5597/DF, rei. Min. Demócilto Reinaldo, 13/05/08. Diário da Justiça
in2,n,25)

Portanto, pelo fato da Recorrente ter descumprido diversas exigências do Edital,
nada mais resta, devendo a mesma ser inabilitada.

III pSssÃfatIca equivocada no proferimento da decisão que habilitou
LICITANTE QUE DEIXOU DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. RESPONSABILIZAÇÃO.
SOLIDARIEDADE DA AUTORIDADE HOMOLOGADORA.
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Em que pese a Comissão não vincular-se a príori aos fundamentos que motivaram a

lavratura de pareceres jurídicos e técnicos, destaque-se o que diz a Lei de introdução às Normas do Direito

uiaoiicHU, tii vojuio.

Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões

ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

No âmbito de suas responsabilidades, o Decreto rf 9.830/2019, que regulamenta a
matéria, prevê:

Art. 12. O agente público somente poderá ser resoonsabilizado oor

suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto
ou eventual, ou cometer erro grosseiro, no desempenho de suas

funções.

51® Consldera-.SR erro orosseiro anuele manifesto evidente e

inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou

omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperida.

§2® Não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente público se

não restar comprovada, nos autos do processo de responsabilização,
situgnãn nu r.ircijn.stêndg féting nana? de cargnterizgr o doln nu n eirn

grosseiro.

§3® O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso

não implica responsabilização, exceto se comprovado o dolo ou o erro

grosseiro do agente público.
§4® A complexidade da matéria e das atribuiçõe^s exercidas pelo enente

público serão consideradas em eventual responsabilização do agente

público.

55° 0 montante do dano ao erário, ainda que expressivo, não poderá,

por si só. ser elemento para caracterizar o erro grosseiro ou o dolo.

§8® A respon.sahilização neia opinião técnica não .se estenrle He

forma automática ao decisor que a adotou como fundamento de

decidir e somente se configurará se estiverem presentes
elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou o erro

grosseiro da opinião técnica ou se houver conluio entre os

eoente.s,

§7° No exercício do poder hierárquico, só responderá por culpa in

viqilando aquele cuia omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo.

§8° O DISPOSTO NESTE ARTIGO NÃO EXIME O AGENTE PÚBLICO
DE ATUAR DE FORMA DILIGENTE E EFICIENTE NO

CUMPRIMENTO 008 SEUS OEVERES CONSTITUCIONAIS E

LEGAIS.

O Plenário do Tribunal de Contas da União proferiu o Acórdão n® 2.391, em

17/10/2018, sob a Relatoria do Ministro Benjamin Zymier, que estabeleceu balizas importantes e
contrnver.sa.s .sobre a resnnn.qehilidede dos egente-s niihllnos dienle da Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro (LINDB), sobre a aplicação do art. 28, cujo teor prescreve que "o agente público
responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro".

Página 13 de 16



E a fim de não deixar qualquer dúvida, ou margem para entendimentos diversos
daquela decisão, o Acórdão ofertou uma tabela ilustrativa, como podemos observar abaixo:

UO« i *Jt IIQI tuu UUl I iU uaoc oooc pai qi i i<^u u, u om u iovo U V^UO OUI I IOI iic

seria percebido e, portanto, evitado por pessoa de diligência
extraordinária, isto é, com grau de atenção acima do normal,

consideradas as circunstâncias do negócio. O erro grosseiro, por sua
vez, é o que poderia ser percebido por pessoa com diligência

abaixo do normal, ou seja, que seria evitado por pessoa com nível

de atenção aquém do ordinário, consideradas as circunstâncias do

negócio. Dito de outra forma, o erro grosseiro é o que decorreu de uma
grave inobservância de um dever de cuidado, isto é, que foi praticado

com culpa grave.

Gradação do Erro
Pessoa que seria capaz de

perceber o erro

Efeito sobre a validade do

negócio juridico (se

substancial)

Erro grosseiro Com d/7/gênc/a abaixo do normal Anulável

Erro (sem

quaítficaçâo)
Com riiligênr.io nnrmaí Arjulável

Erro leve
Com diligência extraordinária - adma

do normal
Não anulável

84. Segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, "culpa
yrSVc c CãrãCtõnZãdã púf Uríiã COríuúíã cm qüc hã UTCia imprudônciã OÜ

imperícia extraordinária e inescusável, que consiste na omissão de um

grau mínimo e elementar de diligência que todos observam" (FARIAS,
Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. São

Paulo: Atlas, p. 169).

65. Os aludidos autores invocaram a doutrina de Pontes de Miranda,

segundo a qual a culpa grave é "a culpa crassa, magna, nímia, que

tanto pode haver no ato positivo como no negativo, a culpa que

denuncia descaso, temeridade, falta de cuidados indispensáveis".

(PONTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado, t. XXIll. Rio de

Janeiro: Borsoi, 1971, p. Izf. (TCü. Acórdão n" 2391/2018 - P. Rei.

Benjamin Zymier. Data. 17/10/2018)

Para o Código Civil, o erro, sem nenhum tipo de qualificação quanto à sua gravidade,

é aquele "que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do

negócio"' (grifas acrescidos). Se ele for substancial, nos termos do art. 139, torna anulável o negócio jurídico.
Se não, pode serconvalidado. In verbis:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, guando as declarações

de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido

por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do

negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

1 - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração,

ou a alguma das qualidades a ele essenciais;
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II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem
se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de
modo relevante;

!l! - oSmuC u0 direito s nao impíicsnuO rscuss a apnouycitj ua loi, »ui u

motivo único ou principal do negócio jurídico.

Observe-se que a responsabilidade do agente público em análise de todo o arcabouço
fático-probatório do procedimento licitatòrio é de suma importância ao atingimento dos princípios que
norteiam a administração piihilca, sob pena de respon.sahili7a-se por sua omissão

Além disso, o Tribunal (no Acórdão rf 2.318/2017 - Plenário) adota entendimento
de que a auioriüaue hoirioíogadora é soíiuariaiiierúe responsável pelus vídus iueriüiicdüus nus
procedimentos licitatórios, exceto se forem vícios ocultos, dificilmente perceptíveis. Assim, a homologação
representaria ato de controle, que não pode ser tido como meramente formal ou chancelatório. in verbis:

35. [...] Noutras palavras, ao ratificar os atos do pregoeiro a gestora
igualmente se responsabiliza, visto que a ela caberia arquir

eventuais falhas na condução do procedimento. Essa linha de

exegese está em afino com a interpretação desta Corte de Contas
conferida à matéria, cuníuirne os excertos adiante destacados da

ferramenta de pesquisa do TCU [...]:

Acórdão 1.526/2016-Plenéno (rei. min. Augusto Nardes)

"Pelos vícios ocorridos em procedimento licitatòrio cabe a
responsabi/izacão solidária da autoridade que homologa

o certame, exceto se as irregularidades decorrerem de vidos

ocultos, dificilmente perceptíveis na análise que deve ser
procedida por essa autoridade."

Acórdão 8.744/2016 - 2® Câmara (rei. min. Raimundo
Carreiro)

"Cabe a /iesponsaò/7/2açáo solidária da autoridade que
homologa a licitação pelos vidos ocorridos no procedimento
licitatòrio, exceto se as irregularidades decorrerem de vícios

ocultos, difidimente perceptíveis pela autoridade em questão."
Acórdão 4.843/2017- 1^ Câmara (rei min. José Múdo)

"A autoridade homoiogadora é soiidariamente responsável

pelos vidos identificados nos procedimentos licitatórios,
exceto se forem vidos ocultos, difidimente perceptíveis. A
homologação se caracteriza como um ato de controle
praticado pela autoridade competente, que não pode ser tido

como meramente formai ou chancelatório."

Portanto, homologar o presente certame diante de todas as irregularidades

apontadas acima, de fácil diligencia e análise, avoca para o agente homologador a responsabilidade
solidária pelo ato praticado.

ÍV. DA CONCLUSÃO
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Ante o exposto, REQUER-SE a manutenção da inabilitação da Empresa FG
Soluções Ambientais, permanecendo com a única habilitada, a Empresa LIMPMAX para fase de proposta

I. • i» »• •» I - I - ~ _

8 líltCriOr adjudlCaÇaC 8 humGÍujayau

Nestes Termos,

Pede e espera deferimento.

Joâo Pessoa (PB), 25 de junho de 2022.

LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA

CNPJ/MF n° 10.557.524/0001-31
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LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

13" ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÃRIA

LIMITADA UNIPESSOAL

Pelo presente instrumento particular, THIAGO ARAÚJO DE SÃ LEITE, brasileiro,
divorciado, empresário, nascido em 06/06/1986, natural de Sousa/PB, portador da cédula de
identidade sob n.2.917.034-SSDS/PB e CPF n.069.122.434-01, residentes e domiciliados na cidade

de Sousa/PB, na Rua Antônio Fontes, n° 03 - Centro - CEP. 58800-250, titular da empresa
LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Bananeiras, n° 361, Sala
101, CXPST 38, Bairro ivlanaira, CEP; 58038-170, no Município de João Pessoa, Estado da Paraíba,

com o ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob n. 25600068421, por
despacho de 15/12/2008, inscrita no CNPJ sob n. 10.557.524/0001-31, e filial inscrita no CNPJ
10.557.524/0002-12, sob o NIRE 25900248972, localizada na V. Coletora, S/n, Lote 02, Quadra 02

do Distrito Industrial do Conde III, município de Conde /PB, CEP 58322-000, e na Avenida Senador
T?;il-~ «O'»! /~\ 1 AT? T AAOA T IA t TA i;.,í._/r>T7 OT-TAOvIAl A Af\
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por despacho de 20/09/2019, Inscrita no CNPJ sob o n° 10.557.524/0003-01, resolve alterar e
transformar o ATO CONSTITUTIVO, como a seguir.

I - Da Alteração;

CLÃUSULA PRIMEIRA:

A sociedade localizada na Rua Bananeiras, n° 361, Sala 101, CXPST 38, Bairro Manaíra,
CEP: 58038-170, no Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, fica transferida para Cidade
de Sousa/PB, no Sitio Mãe D' água, S/N^ Galpão R, Bairro Zona Rural - CEP* 58814-000

CLÃUSULA SEGUNDA:

A partir desta data a Empresa passará a ser uma SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do
Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI n° 63, de 11 de junho
de 2019.

CLÃUSULA TERCEIRA:

Fica transformada essa empresa em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL, passando a ser denominada LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, usando como nome fantasia LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, assumindo
todo ativo e passivo da denominaçlk) anterior, a qual se regerá doravante pelo presente contrato
social

CONTRATO SOCIAL

THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em
06/06/1986, natural de Sousa/PB, portador da cédula de identidade sob n.2.917.034-SSDS/PB e
CPF n.069.122.434-01, residentes e domiciliados na cidade de Sousa/PB, na Rua Antônio Fontes,
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n° 03 - Centro - CEP. 58800-250, resolve o único sócio constituir uma Sociedade Empresária
Limitada Unipessoal, conforme cláusulas a seguir:

I - Da Denominação, Sede e Prazo de Duração.

CLÁUSULA PRirviEiRÁ:

A sociedade unipessoal denomina-se LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, com sede na Cidade de Sousa/PB, no Sitio Mãe D' água, S/N, Galpão B, Bairro Zona Rural
- CEP: 58814-000, podendo estabelecer outras filiais, agências, escritórios, representações e
çnr»iircaiç fm niialniipr nr>ntr» Hrv tf*m'tArir> nnrinnal r»ii nr» c#> iiilaadíic nn... ^ ^ j- —v..

desenvolvimento dos negócios sociais.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade unipessoal possui filial localizada na V. Coletora, S/n, Lote 02, Quadra 02 do
Distrito Industrial do Conde III, município de Conde /PB, CEP 58322-000, inscrita no CNPJ
10.557.524/0002-12, sob o NIRE 25900248972.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sociedade unipessoal possui tilial localizada na Avenida Senador Salgado Filho, ns 21,

Quadra 023, Lote 0030, Loja 12, Bairro Centro, Paulista/PE, CEP 53401-440, por despacho de
20/09/2019, Inscrita no CNPJ sob o ns 10.557.524/0003-01, NIRE 26900788234.

CLÁUSULA QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 15 de dezembro de 2008 e seu prazo de duração é por
tempo INDETERMINADO.

II - Do Objeto Social.

CLÁUSULA QUINTA:

O objeto da sociedade unipessoal é:

/ / .1 - i^ücdvau uc uutiOi> iiicius uc tidiibpuiic, cdíiiiliiiOcS, íeooqucs, Sciíii-íeooqucs

e similares, sem condutor.

(CNAE - 38.11-4/00) - Coleta de resíduos não perigosos.

(CNAE - 41.20-4/00) - Construção de edifícios.

(CNAE - 42.22-7/01) - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e

construções correlatas, exceto obras de irrigação.
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(CNAE - 43.13-4/00) - Obras de Terraplanagem

(CNAE - 42.13-8/00) - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

(CNAE - 42.11-1/01) - Constnição de Rodovias e Ferrovias

(CNAE - 42.21.9/01) - Construção de Barragens e represas para geração de energia elétrica.

(CNAE - 42.99-5/01) - Construção de Instalações Esportivas e Recreativas.

(CNAE - 42.92-8/01) - Montagem de Estruturas Metálicas.

(CNAE - 81.29-0/00) - Atividades de Limpeza de ruas e etc.

(CNAE - 43.99-1/04) - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e

elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

(CNAE - 77.32-2/01) - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,

exceto andaimes.

(CNAE - 77.32-2/02) - Aluguel de andaimes.

(CNAE - 77.11-0/00) - Locação de automóveis sem condutor.

(CNAE - 4923-0/02) - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com

motorista.

(CNAE - 4924-8/00) - Transporte escolar.

(CNAE - 3812-2/00) - Coleta de resíduos perigosos.

(CNAE - 38.22-0/00) - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

(CNAE - 38.21-1/00) - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos

(CNAE - 4329-1/04) - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

(CNAE - 4211-1-/02) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

(CNAE 4291-0/00) Obras portuárias, marítimas e fluviais

Parágrafo único: As atividades comerciais serão desempenhadas pela Matriz e Filiais.
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III - Do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA:

O capita] da sociedade unipessoal no valor de R$. 6.000.000,00 (seis milhões de reais),
dividido em 6.000.000 de quotas, com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente

subscrito e integralizado em moeda corrente do Pais pelo único sócio THIAGO ARAÚJO DE SÁ
LEITE

r»o/^ oi ifiorriotifo r>£»Ioo c/>/^»o«o
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conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. N° 10.406/2002.

IV - Da Administração.

ni ÁITCIU A CFTTIlVfA-
x^Â^Á Oa^ a IaTIa

A administração e representação da sociedade unipessoal, em juízo ou fora dele caberá ao
único sócio THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE, que assinará isoladamente nas operações e
interesse da sociedade, podendo praticar todo e qualquer ato necessário á defesa dos interesses e
direitos da sociedade, bem como adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis.

Parágrafo único: A administradora poderá receber remuneração mensal que será levada à
conta de despesas administrativas.

V - Do Conselho Fiscal.

í T TOf A A % T A .

Fica estabelecido que a Sociedade Unipessoal não terá Conselho Fiscal.

VI - Da Deliberação Sociais:

CLÁUSULA NONA:

As deliberações sociais serão tomadas pelo único sócio, ficando a sociedade dispensada da
manutenção e lavratura de Livro de ATA, confonne Art. 1072, Parágrafo 6°, da Lei n.° 10.406/02

CLÁUSULA DÉCIMA:

A sociedade unipessoal poderá transformar-se em outro tipo societário mediante deliberação
do único sócio.

1 r¥ f - o I ^ ,i rv ar--. • _
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
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O exercício social iniciar-se-á a primeiro de janeiro e terminará a trinta e um de dezembro de
cada ano quando será levantado balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis previstas
em Lei ou neste Contrato Social que, serão apreciadas pelo único sócio.

VIU - Da Retirada de Sócio, Dissolução e Extinção da Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUBDA:

A morte, incapacidade, ou insolvência do único sócio não acarretará a dissolução da sociedade
unipessoal, que continuará existindo com os remanescentes. Estes terão o direito de preferência na
aquisição das quotas do sócio falecido, incapacitada ou insolvente, pelo valor apurado em balanço
levantado especialmente para esse fim, na forma das cláusulas 15 e 16 abaixo, caso aqueles não
demonstrarem interesse em permanecerem na sociedade.

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA:

A apuração de haveres do soei o tomara por base exclusivamente critérios contábeis, de acordo
com os valores lançados nos livros fiscais e contábeis da sociedade, devendo ser levantado um
balanço especial da sociedade para esse fim.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:

O pagamento dos haveres do sócio será ou seus sucessores legais, no prazo máximo de
12(doze) meses, contados do levantamento do balanço especial, sempre com base nos valores
lançados na escrituração contábil da sociedade. Os valores devidos serão atualizados de acordo com
os índices de variação do INPC ou outro índice que venha a substituí-lo, ocorridos entre a data do
balanço especial e do efetivo pagamento.

IX - Da Liquidação da Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

A sociedade será liquidada nos casos e na forma prevista em lei, podendo também ser
dissolvida por decisão do único sócio.

Parágrafo único! Na hipótese de dissolução da sociedade unipessoal, caberá ao único sócio
deliberar sobre a forma de liquidação e nomear o liquidante.

X -Do Foro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca da sede
da sociedade, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.
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XI - Disposições Gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

Os casos não previstos neste contrato e na legislação aplicável ás sociedades limitadas serão
regidos subsidiariamenie pelas normas da Lei n" Ó.404/7Ó.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virUide de condenação criminal ou «^or
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estar em. perfeito acordo em. Uido quanto neste instrumento r^ortir-nior iQ./roHr.
T  .. .. w...... ..... ..............

obrigam-se a cumprir o presente Instrumento, assinando-a em via única a ser arquiva na Junta
Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa/PB, 05 de janeiro de 2021.

THIAGO ARAÚJO DE SÁ LEITE
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Certificamos que o ato da empresa LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

06912243401 THIAGO ARAÚJO DE SA LEITE

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2022 13:11 SOB K"* 25200969490.

PROTOCOLO: 220003416 DE 06/01/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200373093. CNPJ DA SEDE: 10557524000131.

MIRE: 25200969490. COM EIEITOS DO REGISTRO EM: 05/01/2022.

LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCXO

ww. redesim.pb. grov.br

A vali<ladç documMiK'. sf imprí-sso. íica â cpmpiovaç-So de .sua autenticidade nos resivectivos portais.
ioCorniando seus ce.spectivos de veriCicaçdo.



CNH Digital
uepanamenio Nacionai de i rànsito

OOC IDfKTIOtCf.-OK eurUOSAJ»

r-MMNUaMftrO

r  ; -.i»:

ct.lACAO

r A F. -.AH ."ÍFitif*

BFRMArETE 'Z ZC.'':?TiT.r. FERIIA.V

^ *ct #■ CAT >1»

M-lttólMKO VAUMOt

roncitvACOis-

riOCH^(OCiü

Oi
00
o\
fO
If)
00

âssmn*s 00
 " "■

paraíba

íttíttít:']-/-

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Hrovisona n" 22U0-2/i?üUl. Sua validade poderá
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a
validação do documento digital estão disponíveis em:
< htipv/www.serpro.gov.or/assinadur-digiiai >, opçào validar
Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



M
C A R T o R .m. - -

SOU/A MARTINS

PROCURAÇÃO PÚBLICA

Livro: 792

Folha(s): 141 à 141v

procuração Pública bastante que faz: LIMPMAX CONSTRUCOES E
SERVIÇOS LTDA.

Aos VINTE E CINCO ( 25 ) dias do mês de MAIO do ano de DOIS MIL E
VINTE E DOIS ( 2022 ), nesta cidade de João Pessoa, Estado Paraíba, Rua
Eutiquiano Barreto, número 614, Bairro Manaíra, neste cartório, perante mim,
escrevente autorizado pela Tabeliã, compareceu como parte OUTORGANTE
LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o
número 10.557.524/0001-31, telefone: (83) 991466842, com sede no Sitio mae d
água, s/n, Galpao 08, Bairro Zona Rural, na cidade de Sousa, no Estado da
Paraíba,e (Filial) 10.557.524/0002-12, estabelecida na V. Coletora, s/n, Lote 02,
Quadra 02, Distrito Industrial do Conde III, Conde-PB, CEP: 58.322-000,neste ato
representada pelo seu Administrador o Sr. THIAGO ARAÚJO DE SA LEITE,
Brasileiro, natural de Sousa/PB, empresário, o qual se declara sob sua
responsabilidade civil e criminal que seu estado civil é divorciado até a presente
data, nascido em 06/06/1986, portador da Carteira de Habilitação de número
04067804555, data de expedição 21/02/2014, Órgão Emissor DETRAN/ PB, e, do
CPF/MF de número 069.122.434-01, email: thiagocartaxo19@hotmail.com. telefone:
(83) 991096097, filiação: Genesio Araújo de Sá e Maria Auxiliadora Leite de Sá,
residente e domiciliado na Avenida Governador Antônio da Silva Mariz, número 65.
Bairro Portal do Sol , na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Reconheço
a identidade do presente e sua capacidade para o ato, do que dou fé. Pela parte
OUTORGANTE me foi dito que, por este instrumento público, e nos termos de
direito, nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR o Sr. RUDOLFO
FERNANDES ROHR, Brasileiro, natural de João Pessoa/PB, empresário, casado,
nascido em 09/12/1981. portador da Carteira de Habilitação de número
01616087474, data de expedição 26/02/2021, Órgão Emissor DETRAN/PB, e, do
CPF/MF de número 012.800.294-80, email: rudolfo_rohr@hotmail.com, telefone:
(83) 988718292, filiação: Paulo César Rohr e Bernadete de Lourdes Femandes
Rohr, residente e domiciliado na Avenida Santa Catarina, número 538, Bairro
Estados, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba, a quem concede
poderes para que possa representá-la, junto a qualquer órgão público Federal,
Estadual e Municipal, Prefeituras e onde mais se fizer necessário, para
participar de Licitações e de Pregões Presenciais e/ou eletrônicos em gerai,
podendo para tanto, assinar cartas de credenciamento, juntar e assinar documentos,
preparar e assinar toda e qualquer documentação necessária as Licitações e
Pregões, formular lances-verbalmente, negociar preços, apresentar propostas,
assinar atas, entrar com recursos, firmar declarações, desistir ou apresentar as
razões de recurso e praticar todos os atos pertinentes ao certame, renunciar, suprir
incorreções formais, assinar contratos, juntar e assinar documentos, fazer e assinar
requerimentos, transigir, concordar, discordar, aceitar, fazer e assinar
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requerimentos, receber documentação, fazer impugnações, reclamações, protestos,
prestar cauções, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas,
requerer e assinar o que preciso for necessário, constituir procuradores, advogados
com os poderes para o foro em geral e os da Cláusula AD-JUDICIA ET EXTRA, em
qualquer Juízo, Instância ou Tribunal; podendo ainda, o Outorgado, representar a
firma Outorgante em audiências, assinar todos os termos e declarações
necessárias, prestar depoimentos, e substabelecer no todo ou em parte com ou
sem reservas de iguais poderes, enfim, praticar todos os demais atos
necessários ao fiel cumprimento do presente mandato.fFEITQ SOB MINUTA).
O PRESENTE MANDATO POSSUI VALIDADE DE 02 fDOIS) ANOS À CONTAR
DESTA DATA. O nome e os dados do Procurador, bem como os elementos
relativos ao objeto do presente instrumento, foram fornecidos e conferidos pela
Administradora da Empresa Outorgante, que por eles se responsabiliza civil e
penalmente, inclusive pelas cópias dos documentos apresentados, devendo a prova
destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos e pessoas a quem este
interessar. Isentando essa Serventia de quaisquer responsabilidades assumidas
pelas partes, ficando ciente de que essa Tabeliã não retificará erros de
responsabilidade da Administradora da Empresa Outorgante. E, corpo assim o
disse, do que dou fé, lavrei este instrumento que, sendo-lh^tído em voz alta,
outorga, aceita e assina.Eu. Jéssica Ribeiro Cipriano, /yjxiliar de Cartório, a
digitei.Eu, LUCIANA BATISTA RIBEIRO DE LIMA, Substituta, subscreyo e assino
em público e raso com sinal que uso. Em testemunho L ^ j ) da
verdade. As.: THIAGO ARAÚJO DE SA LEITE. Está conforme o original. Dou fé.
Trasladada hoje. Lavrada em 25 de Maio de 2022, às fis. 1,41 a 141v. Erhoiumentos:
R$ 112,76; Taxa FARPEN: R$ 6,11; Taxa FEPJ: R$ 20,75; Taxa MP: R$ 1,80; Taxa
ISS: R$ 5,64; Valor Total: R$ 147,06, conforme Lei^ 10.169/2000 do Provimento
05/2006.Selo Digital: AMW36231-SZ6M !- Consulte . autenticidade em
https;//selodÍgital.tjpb.ius.br

João Pessoa/PB, 25 de Mai;^^'e/20j22
i

LUCIANA BATISTA RIBEIRO DE'
-V

Cartório Souza Martins
2' Tabeüonaio òe NotK de 3ogO Pessoa/PB

Maiiuella R. de Souza Maníns Sampaio •/
Tabeliã

Luciana Batista Ribeiro de Lima
Substituta

Escreventes; Amanda Pessoa eartdeira Costa
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