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Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10/2021

Processo Administrativo nº 102021

Pregão Eletrônico nº 08/2021

Recorrentes:  MEGAMÍDIA  BUSDOOR  E  COMUNICAÇÃO  VISUAL  LTDA.

(CNPJ: 18.975.648/0001-49).

Recorridos:  PREGOEIRO  DO  COREN/SE  E  EMPRESA  OUTDOOR

COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.  (CNPJ: 37.008.321/0001-42).

Em cumprimento ao disposto no inciso VII do artigo 17 do Decreto nº 10.024,

de 20 de setembro de 2019, o Pregoeiro do Conselho Regional de Enfermagem de Ser-

gipe (Coren/SE), formalmente designado pela Portaria nº 03, de 06 de janeiro de 2021,

recebeu e analisou, em conjunto com a área jurídica e o setor de auditoria interna, as ra-

zões de recurso da Recorrente contra a Recorrida, declarada vencedora da etapa de lan-

ces e habilitada no Pregão Eletrônico nº 08/2021, destinado ao Registro de preço para

eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impres-

são, instalação e exibição de outdoors e outbus, para veiculação de publicidade ins-

titucional, visando a atender à demanda do Coren/SE que serão prestados nas con-

dições aqui estabelecidas.

Examinando  os  pontos  discorridos  na  peça  recursal,  apresentada

tempestivamente via portal  eletrônico Compras Governamentais  do Governo Federal

(http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  pela  empresa  Recorrente,  com  a

legislação e com os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais correlatos, exponho
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abaixo as medidas adotadas e as ponderações formuladas que fundamentaram a presente

decisão final. 

1) DOS FATOS APONTADOS

A Recorrente MEGAMÍDIA BUSDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

(CNPJ:  18.975.648/0001-49). alega  resumidamente  em  sua  peça  recursal  que  o

PREGOEIRO,  indevidamente,  procedeu  habilitação  da  Recorrida,  haja  vista  o

descumprimento, pela Recorrida, das exigências concernentes à qualificação técnica e

qualificação econômico-financeira, conforme transcrição a seguir.

O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe instaurou o processo licita-
tório de Pregão Eletrônico no 008/2021, destinado ao "Registro de preço para
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
impressão, instalação e exibição de outdoors e OUTBUS, para veiculação de
publicidade institucional, visando a atender à demanda do Coren/SE que se-
rão prestados nas condições aqui estabelecidas,  conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Anexo I do edital", cuja abertura ocorreu no
dia  15/06/2021  às  14:30  horas.
Decorrida etapa competitiva de lances, a Comissão de Licitações procedeu
com análise na planilha e documentos de habilitação da empresa arrematante,
vindo no dia 15/06/2021 às 15:57 min, declara-la habilitada do certame, em
que  pese  as  irregularidades  que  permeiam  sua  habilitação.
Inconformada com o julgamento proferido em frontal desacordo com a reali-
dade fática que se apresenta nos autos e em flagrante conflito com o instru-
mento convocatório, alternativa não restou a recorrente, se não a apresenta-
ção do presente recurso, com vistas a garantir a prevalência da legalidade e a
obediência  aos  princípios  que  norteiam  os  processos  licitatórios.
1.1.1 - DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATI-
VA
1.1.1.1 — Da Ausência de Atendimento aos Requisitos de Qualificação Téc-
nica (…)
2 — Da Ausência de Atendimentos as Regras do Item 9.7 e 9.7.2 do Edital
Nos termos do item 9.7.2 do edital, a comprovação da situação financeira da
empresar será constatada mediante exigência na forma da lei.(…)
3 - Da Violação aos Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório,
Isonomia  e  Legalidade
Com base no exposto alhures, resta caracterizada a violação ao art. 41 da Lei
n. 8.666/93 que materializa o princípio geral de vinculação ao instrumento
convocatório  inserido  no  art.  30  da  Lei  n.  8.666/93:
"Art. 3 - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitu-
cional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administra-
ção e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada
e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
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impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento convocatório,  do  julgamento
objetivo  e  dos  que  lhes  são  correlatos.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edi-
tal, ao qual se acha estritamente vinculada. 

2) DA FUNDAMENTAÇÃO 

A Recorrente MEGAMÍDIA BUSDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

(CNPJ:  18.975.648/0001-49),  para  fundamentar  o  pedido  de  reforma  referente  ao

descumprimento,  pela  Recorrida,  das  exigências  tocantes  à  qualificação  técnica,

mencionou o art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como posicionamentos apontados

em decisões adotadas pelo Poder Judiciário (TJ-RS) e pelo Tribunal de Contas da União

(TCU), conforme transcrição a seguir.

"Art.  30.  A documentação  relativa  à  qualificação  técnica  limitar-se-á  a:
II  -  Comprovação  de  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização
do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros
da  equipe  técnica  que  se  responsabilizará  pelos  trabalhos;
Conforme se infere do dispositivo acima, a simples apresentação de atestado
de capacidade técnica não implica na habilitação da licitante,  haja vista a
necessidade de comprovar a pertinência e compatibilidade em características,
quantidades  e  prazos  dos  serviços  executados  com  o  objeto  do  edital.
Todavia, convém consignar que os atestados da requerida não são pertinentes
em características  e  prazos  para  o  item 2,  consoante  acima demonstrado.
Assim,  não  podem  ser  considerados  como  aptos  para  convalidar  sua
habilitação  técnica,  no  referido  item
As exigências  de qualificação  técnica  servem para  afastar  as  contratações
frustradas, que possam implicar em prejuízos para a Administração, motivo
pelo qual os Tribunais Pátrios têm perfectibilizado o entendimento de que a
habilitação técnica deve ser condicionada ao atendimento aos requisitos do
edital  e  ao  que  disciplina  a  Lei  de  Licitações:
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  LICITAÇÃO  E  CONTRATO  E
ADMINISTRATIVO.  AÇÃo  ORDINÁRIA.  LICITAÇÃO  TOMADA  DE
PREÇOS.  CONSTRUÇÃO  DO  CENTRO  CULTURAL  TURÍSTICO.
MUNICÍPIO  DE  TEUTÓNIA.  SUSPENSÃO  DA  LICITAÇÃO  PARA
ABERTURA  DO  ENVELOPE  DE  PREÇO  DA  DEMANDANTE.
DESCABIMENTO.  CAPACIDADE  TÉCNICA  NÃO  DEMONSTRADA.
CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA VENCEDORA ANTES DO
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.
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INÍCIO DA OBRA JÁ AUTORIZADO.  AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS  PARA CONCESSÃO  DA LIMINAR.  A empresa  que  pretende
participar  de  processo  de  licitação  tem  de  demonstrar  sua  qualificação
técnica, porque a regra constante no art. 30, 1 0 , da Lei no 8666/93, deve ser
interpretada  conjuntamente  com  os  incisos  I  e  II  do  mesmo  artigo,  sem
ocorrer  qualquer  ilegalidade  na  exigência  de  tal  prova.  A  ausência  de
demonstração  da  capacitação  técnica-  operacional  da  empresa  para
construção  do  centro  cultural  turístico  no  Município  de  Teutônia,  não
servindo a apresentação de dois atestados técnicos, que mesmo somados a
área construída fica aquém do objeto da licitação, tratando-se de contrato em
andamento, cujo início iá foi autorizado, restando impedida a concessão da
tutela antecipada para determinar a suspensão do certame, para possibilitar a
abertura do envelope de preços da demandante,  uma vez que ausentes  os
requisitos legais para o deferimento do pedido. Deve ser considerado que a
exigência de capacitação técnica visa assegurar ao licitador que a empresa
que venceu a licitação tenha condições técnicas  de cumprir  o contrato de
acordo com objeto e no prazo sinalado, sob pena de óbvios reflexos e graves
prejuízos  ao  erário,  que  devem  ser  considerados,  sopesando-se  o  valor  a
menor orçado pela licitante vencedora e o risco da contratação inadequada.
(...) (Agravo de Instrumento NO 70056654346, Vigésima Segunda Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Carlos  Eduardo  Zietlow Duro,
Julgado  em  25/09/2013)  (TJ-RS  -  AI:  70056654346  RS,  Relator:  Carlos
Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 25/09/2013, Vigésima Segunda
Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia  01/10/2013)
(Grifamos)
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  LICITAÇÃO  E  CONTRATO
ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PREGÃO
ELETRÔNICO.  PROVA DA CAPACITAÇÃO  TÉCNICA.  ATESTADOS.
DESCUMPRIMENTO  DO  EDITAL.  SUSPENSÃO  DA HABILITAÇÃO
DA EMPRESA LICITANTE. A habilitação de eventual empresa licitante fica
condicionada  ao  preenchimento  dos  requisitos  previstos  no  edital,  em
atendimento a um dos princípios básicos do procedimento licitatório - o da
vinculação ao edital. Hipótese em que a empresa agravada descumpriu o item
do edital  referente à prova da capacitação técnica,  não sendo os atestados
hábeis para tanto. Importante destacar que a previsão em questão constitui
apenas uma das formas das empresas demonstrarem sua capacidade técnica,
encontrando-se,  inclusive,  pautada  no  princípio  da  razoabilidade,  iá  que
estritamente ligada ao objeto do certame. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  NO  70065009516,  Primeira  Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício,
Julgado  em  26/08/2015).  (Grifamos)
ADMINISTRATIVO.  PROJETO  DE  SÚMULA.  COMPROVAÇÃO  DA
CAPACIDADE  TÉCNICO-OPERACIONAL  DE  LICITANTES.
LEGALIDADE  DA  EXIGÊNCIA  DE  PROVA  DA  EXECUÇÃO  DE
QUANTITATIVOS  MÍNIMOS  EM  OBRAS  OU  SERVIÇOS  COM
CARACTERÍSTICAS  SEMELHANTES.  CONVENIÊNCIA  E
OPORTUNIDADE DA PROPOSTA. APROVAÇÃO. Converte-se em súmula
o entendimento, pacificado no âmbito do Tribunal de Contas da União, no
sentido de que, para a comprovação da capacidade técnico-operacional das
licitantes,  e  desde  que  limitada,  simultaneamente,  às  parcelas  de  maior
relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência
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de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços
com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção
com  a  dimensão  e  a  complexidade  do  objeto  a  ser  executado  (TCU
00845120091,  Relator:  UBIRATAN  AGUIAR,  Data  de  Julgamento:
19/01/2011)  (Grifamos)
Consoante se extrai dos julgados acima, não basta a simples apresentação de
atestado de capacidade técnica, é necessário que a licitante comprove possuir
expertise na execução e gerenciamentos dos serviços relacionados no objeto
do  edital.
È dever do Administrador zelar pela segurança nas contratações públicas, em
especial no caso de execução de serviços contínuos. 

A Recorrente MEGAMÍDIA BUSDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

(CNPJ:  18.975.648/0001-49),  para  fundamentar  o  pedido  de  reforma  referente  ao

descumprimento,  pela  Recorrida,  das  exigências  tocantes  à  qualificação econômico-

financeira mencionou o art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93, inciso I, além de legislações

contábeis, conforme transcrição a seguir:

Nos termos do item 9.7.2 do edital, a comprovação da situação financeira da
empresar  será  constatada  mediante  exigência  na  forma  da  lei.
9.7.  Qualificação  econômico-financeira
9.7.2.  A comprovação  da  situação  financeira  da  empresa  será  constatada
mediante a exigência de: capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo de
10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  da  contratação,  devendo  a
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na
forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais;
OU obtenção de índices de Liquidez Geral  (LG),  Solvência Geral  (SG) e
Liquidez  Corrente  (LC),  superiores  a  1  (um) resultantes  da  aplicação  das
fórmulas:
Vejamos  o  texto  legal  da  Lei  8.666/93,  art.  31,  inciso  I  como  ponto  de
partida:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a
mais  de  3  (três)  meses  da  data  de  apresentação  da  proposta;
Para  um  Balanço  Patrimonial  ser  autêntico  na  forma  da  lei,  há  que  se
observar  o  cumprimento  das  formalidades  intrínsecas  a  seguir:
• Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o
Balanço  Patrimonial  (BP)  e  a  Demonstração  do  Resultado  do  Exercício
(DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de Abertura e
Termo de Encerramento do mesmo, fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei
10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76 e Art. 9 do ITG
2000(R1);
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•  Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no
BP e DRE (podem ser assinados digitalmente), fundamentado no §2º do art.
1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da lei 6.404/76; alínea "a", do art. 10,
da  ITG  2000(R1);
•  Prova  de  registro  na  Junta  Comercial  ou  Cartório  (Carimbo,  etiqueta,
chancela da Junta Comercial ou código de registro),  fundamentado no art.
1.181, da Lei 10.406/02 e alínea "b", do art. 10, da ITG 2000(R1). -Observe
que a regra é registrar o Livro Diário, salvo disposição especial em lei em
contrário;
•  Demonstrar escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular, fundamentado no
art. 14 da ITG 2000(R1); art. 1.179, Lei 10.406/02 177 da Lei nº 6.404/76;
•  Boa  Situação  Financeira,  fundamentado  no  inciso  V,  do  art.  7.1,  da
IN/MARE  05/95;
• Aposição da etiqueta DHP Eletrônica do Contador no Balanço Patrimonial
para  comprovar  que  o  Contador  é  habilitado  e  está  em  situação  regular
perante  ao  seu  Conselho  Regional  de  Contabilidade,  fundamentado  no
parágrafo único do art. 2º, da Resolução CFC 1.402/2012; O Exercício de
qualquer atividade contábil é prerrogativa do profissional da Contabilidade
em situação regular perante o respectivo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC).
Conforme se sabe,  o Sistema Público de Escrituração Digital  – SPED foi
instruído pelo Decreto  nº  6.022/2007.  Nos termos  do art.  2º  da  Instrução
Normativa  RFB  nº  787/2007,  substitui  a  escrituração  em  papel  pela
escrituração  contábil  digital  (ECD)  dos  seguintes  livros:  “A  ECD
compreenderá a versão digital dos seguintes livros: I – Livro Diário e seus
auxiliares, se houver; II – livro Razão e seus auxiliares, se houver; III – livro
Balancetes  Diários,  Balanços  e  fichas  de  lançamento  comprobatórias  dos
assentamentos  neles  transcritos.”
Para  tanto,  o  Sped-Contábil  deverá  apresentar  referidos  documentos,
devidamente  assinados,  na forma do § 5º  art.  10  da  Instrução  Normativa
DNRC  nº  107/2008.
Assim,  deverá  apresentar  a  seguinte  documentação:
§  Termos  de  Abertura  e  Encerramento  do  Livro  Digital;
§  Balanço  Patrimonial  –  art.  5º  INRF  nº  787/2007;
§  Demonstrativo  de  Resultado  do  Exercício;
§  Termo  de  Autenticação  do  Livro  Digital.
Sendo assim, para cumprir com o item 9.7.2 da licitação que exige que a
empresa  apresente  “Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  (...)
apresentados  na  forma  da  lei”,  o  balanço  patrimonial  deveria  estar
devidamente  acompanhado  do  Termo  de  Abertura  e  do  Termo  de
Encerramento do Livro Diário registrados na Junta Comercial, Indicação do
número  das  páginas  e  número  do  livro  onde  estão  inscritos  o  Balanço
Patrimonial  (BP) e a  Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no
Livro  Diário,  a  comprovação  de  habilitação  do  contador.
No caso da substitui a escrituração em papel pela escrituração contábil digital
(ECD), deveria apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na
forma do § 5º art.  10 da Instrução Normativa DNRC nº 107/2008. Sendo
apresentados o Termo de Abertura e Encerramento e o Termo de Autenticação
do  livro  digital.  Este  que  comprova  a  veracidade  das  informações
apresentadas  na  DRE.
Diante  do  que  foi  apresentado  fica  demonstrado  a  ausência  da  referida
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documentação  apresentada  pela  empresa  OUTDOOR  COMUNICAÇÃO
VISUAL, quanto a sua qualificação econômica social. 

3) DOS PEDIDOS

A Recorrente MEGAMÍDIA BUSDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

(CNPJ: 18.975.648/0001-49) requereu, diante dos fatos e fundamentos apresentados, re-

forma da decisão que habilitou a empresa Recorrida (OUTDOOR COMUNICAÇÃO

VISUAL LTDA.), revogando-se o ato e retornando a fase de habilitação, para posterior

análise da habilitação da recorrente, segunda colocada.

4) DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões não foram apresentadas pela empresa Recorrida,  OUTDOOR

COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. (CNPJ: 37.008.321/0001-42).

5) ANÁLISE DO PREGOEIRO

Referente  à  habilitação  para  qualificação  técnica  da  empresa  Recorrida,

OUTDOOR  COMUNICAÇÃO  VISUAL  LTDA.  (CNPJ:  37.008.321/0001-42),  o

Pregoeiro ateve-se ao descrito no subitem 9.8 do Edital:

9.8. Qualificação técnica:
9.8.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de materiais em caracte-
rísticas, quantidades e prazos compatíveis com os do objeto desta licitação,
ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, contendo identificação
completa do assinante e dados como cargo, endereço eletrônico e número de
telefone. (grifo nosso)

Entretanto,  ao  observar  as  razões  de  recurso  apresentadas  pela  recorrente,

verificou-se a inobservância ao termo “ou com o item pertinente”, contido no subitem

acima mencionado, tendo o certame sido do tipo “menor preço por item”, é imperioso

considerar que cada item deve representar um objeto específico quando a análise for em
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torno da qualificação técnica, conforme Súmula nº 247 do TCU:

“SÚMULA  Nº  247

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos

editais  das  licitações  para  a  contratação  de  obras,  serviços,  compras  e

alienações,  cujo objeto seja divisível,  desde que  não haja  prejuízo  para  o

conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,  tendo em vista o

objetivo  de  propiciar  a  ampla  participação  de  licitantes  que,  embora  não

dispondo  de  capacidade  para  a  execução,  fornecimento  ou  aquisição  da

totalidade  do  objeto,  possam  fazê-lo  com  relação  a  itens  ou  unidades

autônomas,  devendo  as  exigências  de  habilitação  adequar-se  a  essa

divisibilidade.” 

 

Referente  à  habilitação  para  qualificação  ecnômico-financeira  da  empresa

Recorrida,  OUTDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. (CNPJ: 37.008.321/0001-

42), o Pregoeiro solicitou ao setor de auditoria interna do Coren-SE parecer técnico

sobre o recurso encaminhado pela recorrente.

O setor de auditoria interna, por meio do Parecer nº 003/2021, analisou balanço

patrimonial apresentado pela Recorrida, confrontando-as com as alegações apontadas

pela Recorrente, indicando o descumprimento pela recorrida da legislação referente à

apresentação da documentação, conforme transcrição abaixo:

Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão,

em forma não digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, confor-

me preceitua as alíneas “b” e “c” do artigo 9 do ITG 2000 (R1):

b) terem suas folhas numeradas sequencialmente;

c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou re-

presentante  legal  da entidade  e pelo profissional da contabilidade  regular-

mente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.
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6) DECISÃO DO PREGOEIRO

Assim, em face das razões expendidas acima conheço o recurso apresentado pela

empresa  MEGAMÍDIA BUSDOOR  E  COMUNICAÇÃO  VISUAL LTDA. (CNPJ:

18.975.648/0001-49)  por  entender  o  cabimento  dos  pressupostos  recursais  inerentes

(sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), dando provimento

ao  recurso  e  declarando  INABILITADA a  empresa  OUTDOOR  COMUNICAÇÃO

VISUAL LTDA.  (CNPJ:  37.008.321/0001-42) para o item 2 (Outbus) em virtude do

descumprimento  dos  requisitos  editalícios  referentes  à  qualificação  técnica  e

qualificação econômico-financeira.

Em  consonância  com  o  princípio  da  autotutela,  o  qual  possibilita  a

Administração poder anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam

ilegais,  porque  deles  não  se  originam  direitos;  ou  revogá-los,  por  motivo  de

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos

os casos, a apreciação judicial. (STF, Súmula nº 473, Sessão Plenária de 03.12.1969), o

Pregoeiro estende a inabilitação da empresa  OUTDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL

LTDA.  (CNPJ: 37.008.321/0001-42), para o item 1 (Outdor), por descumprimento das

exigências concernentes à qualificação econômico-financeira.

À consideração superior.

Em 06 de julho de 2021.

ELVIS LIMA MOURA DA SILVA

Pregoeiro
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De acordo. Encaminhe-se o processo nº 10/2021 ao Sr. Presidente do Coren/SE, para

análise e, se for o caso, para os registros de deferimento ou não da presente Decisão,

com o respectivo procedimento de retorno de fase ou adjudicação e homologação do

certame.

Em 06 de julho de 2021.

ANDRÉ KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA
Procurador
Coren/SE

Ratifico  o  posicionamento  do  Pregoeiro  quanto  à  Decisão  referente  ao  Pregão

Eletrônico  nº  08/2021,  determinando  a  inabilitação  da  Recorrida,  OUTDOOR

COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.  (CNPJ: 37.008.321/0001-42) para os itens nº 1 e 2

do certame, com posterior retorno à fase de aceitação de propostas.

 Restituam-se os autos ao Pregoeiro/Equipe de Pregão.

Em ____ de ________________ de 2021

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
Presidente
Coren/SE
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