
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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EXTRATO DA RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Ref.: Tomada de Preço nº 006/2018 – 19/06/2018 

Recorrente: JJC CONSTRUTORA LTDA-ME 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa para construção da Praça Otacilio Prado, Pavimentação e, 
paralelepípedo da Rua Barão do Rio Branco e Canteiro Central da Rua José Barbosa e Barão do Rio 
Grande, na sede do município de Cotegipe – Estado da Bahia. 
 

Assunto: Administrativo. Inabilitação. Ausência de atestado de capacidade técnica. 
Descaracterização 
Interessado: recurso interposto pela Empresa JJC CONSTRUTORA LTDA-ME. 
 

Edimar Marçal de Jesus vem à presença de V. Sa., como Presidente da Comissão de Licitações 
do Município de Cotegipe – Estado da Bahia, na tomada de preço acima referenciada cuja data de 
abertura é dia 19/06/2018, em atenção ao Recurso protocolizado em 20/06/2018, em face do resultado 
materializado no certame licitatório em exame, manifestar-se sobre o mesmo, nos termos em que se segue: 

 
Desatendimento ao item 6.1.4 letra “a” do Edital quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
Cabe ressaltar que conforme item 6.1.4 letra “a” no qual exige Atestado de capacidade técnica, 

em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem que a 
licitante tenha executado ou elaborado serviços similares de porte e complexidade ao objeto da licitação, 
constata-se que tal documento não fora devidamente apresentado pela empresa JJC Construtora LTDA. 

Portanto, demonstrado que a documentaçao exigida no edital não se fez apresentada em sua 
integralidade pelo recorrente. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Cabe destacar que o julgamento do presente certame foi isento de qualquer direcionamento ou 
favorecimento. A decisão da Comissão de Licitação trilhou pelos caminhos dos princípios que regem a 
atuação do agente público, bem como buscou apoio nos princípios da Administração.  

 
Sendo assim, e considerando tudo que foi exposto, os membros da Comissão de Licitação do 

município de Cotegipe, DECIDEM conhecer e no mérito negar provimento ao recurso interposto pela empresa 
JJC CONSTRUTORA LTDA-ME, para que assim sejam gerados seus legais efeitos, para todos os fins 
de direito. 

 
Cotegipe, 26 de junho de 2018. 

 
Edimar Marçal de Jesus 

Presidente da Comissão de Licitação de Cotegipe 
 


