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ILUSTRíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAíBA· ALPB

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 0212017

Viemos através desta apresentar Justificativa Técnica acerca do Recurso Administrativo interposto pela
MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTURA LTDA • EPP contra a decisão da
Comissão de Licitação que inabilitou a Empresa supracitada, demonstrando a seguir quais critérios
técnicos foram utilizados para tal fim:

o subitem a da letra L do Anexo I do Edital de Licitação que se refere a Capacidade Técnica
Operacional exige que o licitante comprove em seu acervo técnico operacional a execução mínima de:

a) Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado = 230 m2;
b) Fornecimentoe instalação de transformador trifásico 13,8/380/220volts = 250 kVA;
c) Fornecimento e instalação de piso em taco 7x21cm, assentado com argamassa traço 1:4

(cimento e areia média) = 379,5 m2;
d) Execução de contrapiso em argamassa pronta = 706,00 m2;
e) Execução de pintura com tinta látex PVAem teto e paredes = 2.366,00 m2.

Foi verificado que os itens b) e c) não foram comprovados pela licitante.
Na página 25/90 da documentação de habilitação entregue pelo licitante, estão atestados "piso
em granito preto/grafite, polido em uma face, esp. 2 em, assentado com cimento e areia" e "piso
em granito preto/grafite levigado sem polimento, esp 2 cm, assentada com cimento e areia", tem
respectivamente áreas executadas de 163,64 e 12,76 m2; na página 30/90 da mesma
documentação, estão atestados "porcelanato 50x50cm, cor Durato bianco, assentado com
argamassa colante AC-III e com rejunte epóxi branco", tem área executada de 126,80m2.
Mesmo sendo considerada a similaridade entre o executado e a Capacidade Técnica
Operacional exigida no item c) supracitado, os quantitativos apresentados pelo licitante totalizam
303,20 m2, valores estes inferiores ao exigido de 379,5 m2, levando-nos a manter o
entendimento que este item não foi comprovado pela licitante como Capacidade Técnica
Operacional. Todosos demais pisos ou revestimentoselencados no Recurso, que estão também
apresentados na Capacidade Técnica Operacional da licitante, possuem processos de
instalação e desempenhos técnicos totalmente distintos do exigido no Edital.

Na página 21/90 da documentação de habilitação entregue pelo licitante, estão atestados
"fornecimento e instalaçãOde subestação aérea completa 150kVA/13.800-380/220V,inclusive
quadro de medição, proteção geral, postes, cruzetas, transformador, ligação e abrigo", este tipo
de equipamento e instalação que fora comprovada pelo licitante não atende ao exigido no edital.
As exigências das concessionárias de energia elétrica são diferentes em função da potência
nominal do transformador a ser instalado, o tipo de subestação exigida pelas concessionárias
variam em função também desta potência nominal. Devido a exigência da legislação vigente, o
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edital considera apenas 50% da potência nominal do transformador na comprovação da
Capacidade Técnica Operacional, mas devemos considerar que a subestação exigida nos
projetos, que são parte integrantes do edital, é do tipo abrigada, divergindo e muito do tipo de
fornecimento e instalação comprovada pelo licitante.

Considerando as ponderações técnicas acima descritas, não reconhecemos o Recurso
Administrativo impetrado pelo licitante.

João Pessoa, 14 de novembro de 2017.

ENG. CI . V. ICIUS JOSÉ 8. FILGUEIRAS
ASSI ENTETÉCNICO DAP ESIDÊNCIA
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICrTAçÃO

JULGAMENTO DE RECURSONA FASE DE HABILITAÇÃO

À Procuradoria Jurídica

Sr. Procurador-Geral

Assu1to: Recurso Administrativo - Inabilitação - Conconêncía nO00212017

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERViÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL NO PRÉDIO SEDE DESTA CASA
LEGISLATIVA.

Acostou, nesta Comissão Permanente de Licitação, aos quatorze dias do

mês de novembro de 2017, RECURSO ADMINISTRATIVO, contra o resultado de

Habilitação anunciado na Sessão do dia sete de novembro de 2017, apresentado pela

empresa MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTOA -

EPP, CNPJ 08.117.778/0001-97, a qual foi declarada Inabilitada no presente certame.

DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista o prazo legal estabelecido pela legislação vigente de até

05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de

habilitação ou inabilitação do licitante, como o recurso ora em análise foi apresentado

no dia 14/11/2017, opinamos pelo conhecimento do mesmo.

DAS ALEGAÇOES

Recurso apresentado pela empresa acima citada alegando o

inconformismo com a decisão da Comissão de Licitação que a inabilitou, com as

seguintes alegações:
1) O acervo técnico operacional juntado é suficiente pra comprovar a execução dos

serviços requeridos no edital;
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2) O acervo técnico do item transformador trifásico, especificamente, foi atendido por
ter apresentado acervo com capacidade inferior, porém com complexidade

operacionalequivalente.

DAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Após análise do Recurso apresentado pela licitante, a Comissão

Permanentede Licitação, no uso de suas atribuições legais, pronuncia a sua decisão
de acordocom as seguintes considerações:

O motivo que ensejou a inabilitação da empresa recorrente foi o
descumprimento do que está estabelecido no edital, especificamente do não
atendimentopela licitante à qualificação técnica operacional nos itens "Fornecimento
e instalação de piso em taco 7x21cm, assentado em argamassa traço 1:4

(cimento e areia média)" e "Fornecimento e instalação de transformador trifásico
13,8/380/220volts", não tendo sido apresentados os quantitativos mínimos exigidos,
conformeanálise conjunta da Comissão Permanentede Licitação e do Corpo Técnico
de Engenharia desta Casa Legislativa, onde constatou-se o não cumprimento dos
quantitativos exigidos no ato convocatório, conforme disposições contidas na Ata da

Sessão;

Do mesmo modo, foi enviado ao Corpo Técnico de Engenharia as
alegações contidas no Recurso Administrativo interposto, porém, conforme emissão
de Parecer Técnico, parte integrante desta decisão, manteve-se o mesmo
entendimento anterior, assegurando que a empresa recorrente não atende as

condições que ensejaram a sua inabilitação, como é possível depreendermos nas

alegaçõescontidas no parecersupracitado.

A inabilitaçãoda empresa recorrentedeu-se por entendermosque dentre
as principais garantias do processo licitatório está a vinculação da.Administração ao
edital que o regulamenta. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o
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interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à

Administração a observância às regras por ela própria lançadas no instrumento que
convoca e rege a licitação. O instrumento convocatório é a lei do caso, ou seja, é ele
que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse
princípio é mencionado no art. 3° da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da
mesma, que assim dispõe: "a Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". Em outras palavras, e

relacionandoo normativo transcrito com o caso em deslinde, quando o edital impuser
comprovaçãode certo requisito na habilitação, este será indispensável, sob pena de
violação ao princípio citado, razão pela qual foi considerada inabilitada a empresa, isto
é, por não atendimento a requisitos estabelecidos no ato convocatório, no que se
refere à comprovação da Qualificação Técnica, especificamente das quantidades
mínimas exigidas na capacidade técnica operacional, quais sejam: Fornecimento e
instalação de piso taco 7x21cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia

média) e Fornecimento e instalação de transformador trifásico 13,8/380/220volts.

DA ANÁLISE E CONCLUSÃO

Em face do exposto, a Comissão Permanente de Licitação da
Assembleia Legislativa da Paraíba entende que as alegações apresentadas no
Recurso Administrativo por parte da empresa recorrente não foram suficientes para
modificar a decisão ora atacada e, portanto, não merece ser reforrnuladoo resultado
de habilitaçãoanteriormenteanunciado,em virtude das alegações aqui expostas e em
conformidade com o parecer técnico da engenharia, que subsidiou o entendimento

desta Comissão.

Nesse sentido, esta Comissão Permanente de Licitação, DECIDE por
UNANIMIDADE, receber o recurso interposto pela licitante MARBELLA RESIDENCE
INCORPORADORAE CONSTRUTORALTDA na fase de habilitação, para. no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo inalterado os termos da Ata de Julgamento da

Habilitaçãoda Concorrência nO02/2017.
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Assim, submetemos o .presente pronunciamento à apreciação da
Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa, para análise e emissão de Parecer em
relação aos atos praticados por esta Comissão de Licitação e posterior
encaminhamentoà autoridadesuperior para conhecimentoe pronunciamento.

João Pessoa, 16 de novembrode 2017.

~M~'!Ak-
FRANCISCA CÉLIA M. SARMENTO

Presidente da CPL
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CASA DE EPITÁCIO PESSOA

PROCURADORIA

Parecer n° 445/2017

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Recurso Administrativo

PARECER

Trata-se de recurso administrativo apresentado pela empresa

MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTOA - EPP, em face

de sua inabilitação nos autos da Concorrência Pública n° 02/2017, a qual visa a

contratação de empresa para prestação de serviços de obras de engenharia civil no

prédio sede desta Casa Legislativa.

Em suma, alega a recorrente que restou inabilitada por,

supostamente, não ter observado a exigência do subitem 8.2.2 do edital de concorrência,

que trata do "quantitativo para fornecimento e instalação de piso em taco 7x21 cm e

fornecimento e instalação de transformador trifásico", mas que na prática possui acervo

suficiente em serviço de maior complexidade do que o exigido.

Argumenta que não foi devidamente observada a

documentação anexada, já que apresentou acervo suficiente referente ao piso exigido na

licitação, porém em material similar àquele exigido no procedimento. Quanto ao



transformador, aduz que apesar de não possuir transformador com a capacid

a complexidade de instalação e manuseio é idêntica.

Ao final, pugna seja reformada a decisão da Comissão de

Licitação, para que seja declarada sua habilitação para participação do certame em

questão.

Inicialmente, cumpre salientar que o presente recurso atendeu

todos os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, por outro lado, não assiste razão aos

argumentos elencados pelo Recorrente.

Primeiramente é de se ressaltar que a Comissão de Licitação

vem conduzindo o certame em total e estrita observância a todos os preceitos e normas

legais que regem a matéria, mormente nas regras estabelecidas no edital de licitação.

Conforme justificativa apresentada, a empresa recorrente foi

considerada inabilitada em face do não atendimento à qualificação técnica operacional

exigida no edital, referente aos itens "fornecimento e instalação de piso em taco 7x21

cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média)" e "fornecimento e

instalação de transformador trifásico 13,8/380/220 volts"

Verifica-se que, após analise da Comissão de Licitação o do

Corpo Técnico de Engenharia desta Casa, restou demonstrado que a empresa não

apresentou os quantitativos mínimos exigidos, não tendo, portanto, cumprido com os

critérios estabelecidos no ato convocatório.

Como bem argumentando, o processo licitatório está adstrito
ao que regulamenta o edital. De fato, para uma contratação segura e eficiente pela
Administração Pública, é necessário que a empresa demonstre, de forma induvidosa, a
capacidade técnica para o atendimento das exigências para a melhor prestação dos
serviços.



Trata-se do princípio da vinculação

Nesse sentido dispõe O art. 3° da lei nO8.666/93 - lei das
licitações:

Art. 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 básicos da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que

lhes são correlatos.

Mais à frente, estabelece o art. 41 do mesmo Diploma Legal:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e

condições do edital, ao qual se acha estritamente

vinculada.

Ainda nesse sentido podemos citar a lição de José dos Santos
Carvalho Filho em Manual de Direito Administrativo, 26a ed., p. 246:

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 torna inválido e suscetível de correção na via administrativa
ou judicial.



APELAÇÃO CíVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCEDIMENTO LlCITATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO -
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DIVERSO DAQUELE
EXIGIDO PELO EDITAL - AUSÊNCIA DE DIREITO lÍQUIDO E
CERTO
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOC
ATÓRIO - SEGURANÇA DENEGADA RECURSO
DESPROVIDO. A licitação é ato estritamente vinculado aos
termos da lei e às previsões editalícias não se afigurando
possível a supressão de critério legitimamente adotado pelo
edital, aplicável indistintamente a todos os proponentes. Não
há direito líquido e certo do impetrante em prosseguir no
certame, quando, na fase de habilitação, deixa de apresentar
licença ambiental, expressamente exigida no edital, juntando
documento diverso.
(TJMG - AC. 10290130006072001 - ReI. ANGELA DE
LOURDES RODRIGUES - 8a Câmara Cível - j. 18.02.2016 -
DJ 02.03.2016)

"MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. ATO
DO PREGOEIRO. HABILITAÇÃO DE LICITANTE EM
DESACORDO COM O EDITAL. AFRONTA
AO PRINCíPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTOCONV
OCATÓRIO. O Edital como "lei interna" da licitação deve
sobrepor-se aos interessados de forma a assegurar a lisura,
transparência e isonomia no que diz respeito ao cumprimento
dos seus requisitos e exigências, tudo direcionado ao interesse
público. Recursos não providos."
(TJSP - AC 0148397-26.2008.826.0000 - ReI. Camargo
Pereira - 3a Câmara de Direito Público - j. 28.05.2013 - DJ
30.05.2013)

No caso presente, embora a recorrente afirme ter total
condição para o atendimento das exigências contratuais, assume que apresentou acervo

em material similar, no caso do piso e que não possui o transformador com as

~lO



características descritas no edital do certame, o que por si só é

inabilitação.

É de se ressaltar, outrossim, que acaso discordasse de

qualquer dos critérios exigidos, poderia ter apresentado, oportunamente, impugnação ao

edital, conforme lhe faculta o §1o do art. 41 da lei nO8.666/93. Não o fazendo, não pode

agora pretender modificar os termos o ato convocatório a fim de a ele se adequar.

Feitos esses esclarecimentos, não nos parece que no caso em

tela houve qualquer equívoco por parte da Comissão de Licitação e do Corpo Técnico de

Engenharia ao declarar a recorrente como inabilitada para participação na concorrência
pública em cotejo.

Ante o exposto, conclui-se que não há como se admitir a
habilitação da empresa MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E

CONSTRUTORA LTOA por não ter a mesma apresentado, na fase de habilitação, os

quantitativos mínimos exigidos, não cumprindo os critérios estabelecidos no edital de
convocação.

Desta feita, opino pelo recebimento do Recurso Administrativo,
mas que no mérito seja Improvido, devendo o mesmo ser submetido a apreciação da
autoridade superior.

É o parecer.

João Pessoa, 20 de novembro de 2017.

O·l<CCI,Á'~--\.r-_L
~NíBAL PEIXOTO NETO

Procurador-Chefe
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 02/2017
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°, 1613/2017

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de
Licitação, constituída pelo Ato da Mesa Diretora n" 023/2017, toma público para
conhecimento dos interessados, que o recurso administrativo interposto pela empresa
MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA-EPP
CNPJ N° 08.117.778/0001-97, contra sua inabilitação, foi considerado SEM
PROVIMENTO nos termos do Parecer Jurídico n" 445/2017, e CONVOCA todos os
interessados para participarem da abertura dos envelopes de propostas que se realizará
às 15:30 horas do dia 27 de novembro de 2017, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, localizada na Praça Vidal de Negreiros, n° 276 - 1° andar - sala 125 - Centro,
João Pessoa/PB. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (83) 3214-4583,
no endereço eletrônico www.aJ.pb.leg.br ou, ainda, no endereço acima, nos seguintes
horários: segunda-feira, das 13:00 às 18:00 horas; terça-feira a quinta-feira, das 08:00 às
18:00horas; e sexta-feira, das 08:00 às 13:00horas.

João Pessoa, 21 de novembro de 2017s.;»:
Francisca Céliltr. Sarmento

Presidente da CPL.
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EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DA I'ARALBAS.A.

AV1S0 DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N' 00612017
REGISTRO COE N° 17600J3-8, d. 2U1II1017 - PROC. N'I60412017.

AEmpresa EsrlIdualde Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB,com sede sillJadona Rodovia
Estadual MinisllOAbelardo Jurema (PB.008), 1(m·07, J~o Pessoa-Pê, CNP J n' 09.295.6841000 1-70,
através da CPL. localizada no Setor Administrativo da Gestão UDificada·EMATER.BR-230, km 13,3,
r.p,P 58. 108-012, avisa .os iOle,essados que será promovido o I.illo público n' 00612017, objetivando
a alienação de 28 (vinle e oito) animais bovinos das raças PARDO-suiCA, SINDI E GUZERÁ, mais
03 (trés) crias ao pé. conforme especificado no Edillll.
OBJI!JJYQ' .alicnaçio. pelo eritério de Descarte Seletivo. de 28 (vinto e oito) animais bovinos adultos
das rnças: l'ARDO·SUlCA, SINOI e OUZERÁ, m.is 03 (Irés) crins ao pé, 10tali2ando31 (Irinla e um),
assim distribuidos por IKI e lJ:,l2: PARDO·SUlCA: lotal de 15(quw<), $Cndo02 (dois) machos e I I
(OO7.e) f!mCIIS +01 cria ao pêmacho e Oulratemeas; GUZERÁ: tollllde 11(onze), 8endo05 (cinco) machos
e 05 (cinco) f!meas+ OI cria.o pé remoa; SrNDl:lolal de OS,seodo02 (dois) "",c.hos 003 (ues) femellS.
pATA HORÁRIO t LOCAL; no dia 09 de dezembro d. 2017 às 10 horas, oa Eslaç40 Experimental
de Alagoinb", locolizada na Zona Rural do municipio de Alagoinha • PB.
fORMA DE PAGAMENTO: O COmpradorpoderá eferuar o pagamenlO does) animal(is}arremal4do(s)
Uà 'Ylsta"ou '''a prazo", confonne ~redfi,"_;,d()no Edital.
MA IORES INFORMACÕES: Será encootrndo no Edital, sendo o mesmo afixada nn cnlrada principal
d. EMEPA-PB e inlemel no sile; www.gestaounifieada.pb.gov.br/emepa/edilllis ou pelos (ones: (83)
3198.06501066613218·8100/8101 e Ramal: 244, pelo fax (83) 3198-0661 e .inda pelo e·mail: cpl.
e'nepo@gcsUlounificada.pb.gov.br.

Joio Pessoa, 22 de novembro de 2017.
ANTONlO JUSTlNO SOlíRINHO
Presidente d.CPUEMEPA-PB.

. PorUrl8 n'16l2017-PllbUeada no DOE em 2310212017

EMPRESA ESTADUAL DE PESQUISAAGROPECUÁRlA DA PARAmA S. A.

ERRATA
EMPRESA ESTADUALDE PESQUlSAAGROPECUÁlUA DA pARAíBA-EMEPA-PB

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N' 02112017
Publicado no D.O.E de: 1811mOl7
Onde se lê: Reg.COE-17.00701043·6de 11110/2017
Leia-se: Reg.COE- 17.01043-6 de 11110/2017

J~o Pesso", 22 de novembro de 20 17
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira.

AssemblébllLegislativa

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMlSSÃU I'tRMANENTE DE UCITACÃO

CONcomNClA PUBUCA N" 0212017
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRAlTVO

CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N·.1613120"17

A Assembleia lqislativa ti" Eslldo da Poroibt., por sua Comissão Pennanentc de Licitação, consli
lulda pelo Alo da Mesa Diretora n· 02312017, loma público para eonhecimenlo dos intuessados, que
o recurso administnlivo inlerposto pela emptUa MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LroA-EPP- CNPJ N'08.117.778/0001-97, conlra sua inabilitnção, foi considerado
SEM PROVIMENTO nos lertn<a do Parecer Jurldico D·44512017,. CONVOCA todos os interessados
pIlra p3rticipllrem da abertUrados envelopes de propOSlJlSque se realizará 4s 15:30 horas do dia 27 de
novcmbro de 2017, na sala da ComÍS$ãoPermanente d. Licil~~-lio,loeaJWutona rraça Víl.lalde Nettei
IUS, n·276· I·.ndar· sala 12S - Centro, Joio PessoaIPB. Outras informações poderão SCToblidaspelo
lelcfoDe(83) 3214-4583, 00 endereço eletrônico wlVw,nl.pbleg.br ou, ainda, 00 ende.reço .cima, 005
seSUÍl'ltcshonIrios: seSUnda-f.ira, das 13:00 às 18:00horas; terça-feira a quinla-feira, das 08:00 às 18:00
boros: c sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas.

J~o Pessoa. 21 de novembro de 20 17
Frandsca Célia M. SarmeDto

PresIdente da CPI..

1(\10 PCIS03,22 de novewlHu de 2017.
Francisca CéU. M. Sarmento

Presldent. da CPL.

ASSEMBLf,lA LEGISLATl
COMISSÃO PERMANENTE DEL!

TOMADA DE PREÇOS N·0112017
AVISO DE lULGAMENTO DE HAB[LITACÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N·.ÚJtJIOI7.

AAssembltia lqidativa do Estado da Paralba, Por ,ua Comissio Permanente de Licitação, constinnda
pelo AIOda Mesa Dirclora n° 02312017.toma púbtj'co, para conhecimento dos interessados, o juJ8"mento
da babilitaçlo naT.......,. de Preços n· 0112011,que ~m pàrOOjetoaCGnlntaçlo de empresa especializada
para prestação de serviços de engenharia (refonna) no prédio de Casa Civil, localizado à Rua Duque
de Cuias. n' 610, Ceetro, nesta Capillll. .
Empresa habililad.: ZOIH ENOENHARIA LTDA,CNPJ n· 00.460.107/0001-12, por atender todas as
exigências contidas 00 ato ccnvocatõrio. ....
Empresas inabilitadas: ENOEART ENGENHARIA EEMP. EIRELJ - EPP, CNPJ n° 11.098.50110001-
79, por descumprimenlo ao item 3 2 - subilMG8.1.2 e 8.2.3.1, nas condições estabelecidas no anexo 11
do edital, e; CONSTRUTORA SBG EIRELI ME, CNPJ n· 05. 12S.11210001-46,por descumprimento
80 item 8.2 - subitens 8.2.2, 8.2.3.2, alinea "b",8.2.3.1 c 8.2.3.3, nas condições estabelecidas no anexo
(( do edital. A partir da data deslApubl~, serll concedido o prazo para inltrposiçlo de recursos,
estabelecido na legislação vigente, conforme preceitua alínea "a", Inciso IdoArt. 109da lei n·8.666193.
Dcsdejá fica estabelecido que em não bavendo lnrerpo•.içãode recursos contra o resultadodo julgamento
de habilitação, fica ma(COdaa abertura dos envclOf>C.Sde propostas comcreiais plira Odía 04 de dezembro
de 2017. as 15:30b,.a sala da Comissão Permanente de Licitação. localizada na Pra~ Vidal de Negrei
ros, D·276· I' andar - sala L25- Centro. Joao Pes..,.tpB. Outras informações poderio ser obtidas pelo
telefone (83) 3214-4583, no endereço elelrônico wII'w,al ph.kS br ou, ainda, no endereço acima, nos
seguinles horários: segunda-feira. das 13:00" 18:00horas; 'crça-feím a q"inl1l·feira, das 08:00 às 18:00
horas; e sCJ<ra-fcir.!,das 08:00 à. 13:00 horas.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COM.lSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE lU:CURSo ADMJNISTRATlVO
PROPOSTAS TÉCNICAS

CONCORRÊNCIA PUBLICA N" 0112017·MELROR TÉCNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'.116812017

AAssemblein Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de Licítaçao, constitllida
peloAlXldaMesa Dimora o·023IlO 17,toma público que a empresa MÁXIMA TR.ÉSCOMUNlr..i\Ç'ÃO,
impetrou rec",.n .dmioislro,ivo no dia 22 de novembro contra o te.u1tado de julgamenlo das propostas
técnicas. Informa também que a abertun da sesslIoj!<Cvistapara o dia 23 de novembro está suspensa aI!
ulterior dclibctação. A Comissão Permanente de LicitaçAocomunica ainda que, fica aberto o prazo de
OS(einco)dias úteÕ$,para apresentação de conuarazões, a ser eODtadoa partir deslll publiea.çio. Demais
infonnações poderio ser obtidas, DOSdi.. úteis, no soguinte horário, seguDda-feím. das 13:00 às 18:00
boras; lerça-feira a quinta-feira, das 08:00 ás 18:00 horas; e na sexta-feira, das 08:00 às 13:00 boras. oU
.índa pelo telefooe (83) 32 I4-4S83. .

João Pessoa, 22 de novembro de 20 t 7
Fruclsca CéIU M.Sarmento

Presidente da CPL.

Companhia Docas
da Paraíba w

COMPANHIA DOCAS DA .PARAÍBA

ADIAMENTO DASESSÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL N' 00612017
PROCESSO N"31.203.000045.2017
REGISTRO CGE N° 17-02018-0

A COMPANBTA DOCAS DA PARAíBA, através de seu Pregoeiro Oficial. devida~Dte autorillldo
pela POI1~ria0°01412017 de OI de março de 2017, publicada no DOFJPB de 09 de marçode2017.lev8
00 conhecimento dos interessados que a sessão p6blica para recebimento dos envelopes d. babiUtação e
proposu de preços que ocorTCria DO c1ia24 de novembro de 2017. ás ll:OOhrs, foi ADIADA para o di.
01 DE DEZEMBRO DE 2017, •• 10:00 lira, DI •• 1. de Ucítações da DOCASlPB, IDcaUnda aI Rua

, Pros. JoJo Pessoa, slll, ~DIr'o, CabeddolPB .•O Edital e seus anexos encontram-se i disposiçio dos
inleressodos no endereço acima identificado e, também. via e-mail (çpldoc.spb@gmail com).

Cabedelt»'PB. 22 de oovembrode 2017.
FeUppe Moraú Arcoverde

Pregoeiro

Departamento de I
Estradas de Rodagem ..----------

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
PROCURADORIA JlJRÍDICA

ATO DE REVOGACÃO DO CONVITE N°. 01/2017- CEL
OOÍtclO!'Superinteodcnte do DERlPB, no uso das suas superiores atribuições e em especial Oque deter-


