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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

PARECER CONCLUSIVO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO 

LICITATÓRIO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2016 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016 
EMENTA : Parecer sobre considerações da Assessoria Jurídica do Executivo 
Municipal e Setor de Engenharia de análise de regul aridade para contratação de 
licitante à luz do edital e Lei Geral de Licitações após recurso interposto pela 
licitantes Rio Doce Construções e Empreendimentos L TDA-ME 

 

 

Considerando parecer da Assessoria Jurídica do Executivo Municipal, que 

concluiu pelo conhecimento tempestivo do recurso interposto pela licitante Rio Doce 

Construções e Empreendimentos LTDA-ME, nos termos do Processo Licitatório 025/2016, 

Tomada de Preços 02/2016; 

Considerando que o recurso apresentado pela licitante não sanou as 

questões de comprovação do patrimônio líquido da empresa nos termos do edital, assim 

como reconhecido pelo parecer da Assessoria Jurídica e Setor de Engenharia da 

Administração; 

Considerando que o documento juntado pela licitante não comprova ou 

não demonstra o índice de liquidez geral da empresa; 

Considerando que na falta de indicação do índice de liquidez geral, o 

patrimônio da empresa não atende ao disposto no item 5.3.2.4 do edital; 

Considerando parecer técnico do Setor de Engenharia da Administração 

opinativo no sentido da não aceitação da capacidade técnica da empresa em realizar os 

serviços; 

Considerando que a empresa apresentou somente atestados de serviços 

de fiscalização de obras e não de execução como determinado no edital; 

Considerando os apontamentos jurisprudenciais constantes do parecer e 

que denotam entendimento de sobra na aplicação dos índices de liquidez corrente; 
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Considerado o direito Constitucional à ampla defesa e os termos do item 

25 do edital que possibilitou ao licitante a interposição de recursos; 

Recebemos o recurso tempestivamente para no seu mérito julgá-lo 

improcedente, nos termos dos pareceres da Assessoria Jurídica do Executivo e Setor de 

Engenharia da Administração. 

Desterro do Melo, 02 de maio de 2016. 

 
 
 

Luciana Maria Coelho 
Presidente da Comissão de Licitações 
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