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CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
- EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE

CONTRATO -
Processo nº053/2013 - Pregão Presencial n°1 1/
2013 –Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de reserva de lugares,
marcação, desdobramento, substituição,
revalidação, cancelamento e endosso de
passagens aéreas nacionais com taxa de
desconto pré-fixada. Partes: CÂMARA
MUNICIPAL  DE MONTES CLAROS X AR
TURISMO SOC. SIMPLES-ME. Valor estimativo
do contrato: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil
reais). Prazo de vigência: 04/04/2016 a 03/04/
2017. Dot ação Orçamentária:
010101.031.0001.2003.3339033000000.

Processo nº050/2013 - Inexigibilidade n°02/
2013 – Objeto: Contratação de jornal periódico
de circulação local “Jornal Gazeta Norte Mineira”
para atender setores administrativos e gabinetes
dos vereadores. Partes: CÂMARA  MUNICIPAL
DE MONTES CLAROS X GRAF NORTE
MONTES CLAROS EDITORA E GRÁFICA LTDA.
Valor do contrato: R$12.220,00 (doze mil,
duzentos e doze reais). Prazo de vigência: 09/04/
2016 a 08/04/2017. Dotação Orçamentária:
010101.122.0001.2007.3339039000000 /
010101.031.0001.2003.3339039000000.

Processo nº048/2013 – Dispensa n°01/2013 –
Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos para serviços de postagem
de correspondências para atender a
Administração e os Gabinetes dos Vereadores da
Câmara Municipal de Montes Claros. Partes:
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS X
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS . Valor estimativo do contrato: R$
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Prazo
de vigência: 10/05/2016 a 09/05/2017. Dotação
O r ç a m e n t á r i a :
010101.031.0001.2003.3339039000000.

CÂMARA MUNICIPAL

NOVA DATA ABERTURA

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial N.º 010/2016

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras
e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro Ibituruna, cidade
de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna
público que fará NOVA abertura de licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 010/2016. Objeto
Contrat ação de empresa p ara fornecimento de
Solvente HL  – 80 e Óleo Mobil Therm 605 p ara
aplicação na usina da prefeitura à disposição
da ESURB p ara produção de  CBUQ. Período
de vigência contrato 04 meses. Demais
especificações está disposto no Anexo I deste
edit al. Credenciamento, entrega das propostas e
documentação dia 10/05/2016 a partir das 8:30hs.O
edital na íntegra encontra-se à disposição na sede
da ESURB e no site www.montesclaros.mg.gov.br.

Montes Claros/MG, 25 de abril de 2016

Sarah Capuchinho
Pregoeira

ESURB

ABERTURA  LICITAÇÃO

Aviso de Licitação – Modalidade Pregão
Presencial 011/16

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras
e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro Ibituruna, cidade
de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna
público que fará abertura da licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 056/2015. Objeto:
Contrat ação de empresa p ara fornecimento de
peças p ara aplicação na Pá Carregadeira New
Holland 12B que prest a serviço no setor de
paviment ação. Credenciamento, entrega das
propostas e documentação dia 12/05/2016 a partir
das 08h:30m. O edital na íntegra encontra-se à
disposição na sede da ESURB e no site
www.montesclaros.mg.gov.br .

Montes Claros/MG, 25 de abril de 2016

Sarah Capuchinho
Pregoeira

Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e

Julgamentos

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.362 de
10 de dezembro de 2015, convoca as empresas
habilit adas  no Processo Licitatório 009/2016 –
Concorrência Pública 003/2016, quais sejam: M3
Engenharia Construções e Comércio Lt da, CSA-
Construtora Souza Araújo Lt da, Eco Pontes
Sistemas Estruturais Sustentáveis Lt da, SLF
Engenharia Lt da, Connor Construtora Lt da;
Colem- Construtora Mohallem Lt da , Pais e
Filhos Construções Lt da e Mais Construtora
Ltda, para a sessão de abertura dos envelopes
contendo as propostas de preços designada para
o dia 26/04/2016 às 16:00 horas na sala Central
de Licitações da Prefeitura Municipal de Montes
Claros.
Montes Claros- MG, 25 de abril de 2016

Nilma Silva Antunes
- Presidente da C.P.L.J.

Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão
Comissão Permanente de Licit ação e

Julgamentos

ATA DE ANÁLISE DE RECURSO
ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 009/2016- CONCORRÊNCIA Nº
003/2016.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR
LOTE, com maior desconto linear na planilha.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº
8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO : Contratação de empresa
especializada para execução de obra de arte
especial na ponte da Avenida Minas Gerais sobre
a linha férrea.
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril do ano
de 2016, na sala Central de Licitações, com sede à
Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade
de Montes Claros- MG, às 10h15min, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.362 de
10 de dezembro de 2015, composta das seguintes
pessoas: Nilma Silva Antunes- Presidente da
C.P.L.J, Diosmar Soares da Silva - Secretário da

C.P.L.J e Karen Daniela Magalhães de Castro -
Membro da C.P.L.J. Dando início a reunião a Sra.
Presidente apresentou o recurso interposto pela
empresa PAIS E FILHOS CONSTRUÇÕES LTDA
– ME recebido em 06/04/2016. Em resposta ao
recurso interposto pela empresa acima citada a
C.P.L.J analisou o seguinte:
- Quando a empresa acima citada menciona a
falta de DFC (demonstração de Fluxo de Caixa),
DLPA ou DMPL e nota explicativa das empresas
M3 Engenharia Construções e Comércio Lt da,
CSA- Construtora Souza Araújo Lt da, Eco
Pontes Sistemas Estruturais Sustentáveis
Lt da, SLF Engenharia Lt da, Connor
Construtora Lt da; Colem- Construtora
Mohallem Lt da e Mais Construtora Lt da:
Pelas razões acima citadas em que a empresa
PAIS E FILHOS CONSTRUÇÕES LTDA – ME
expôs, e pede que a Comissão reveja seu ato para
desabilitar todas as demais licitantes; a pretensão
não merece acolhida! Veja-se:
Primeiramente, faz-se necessário observar que
a Lei nº 6.404/76, citada pela recorrente, dispõe
sobre as Sociedades por Ações (SA), cujas
disposições são inaplicáveis às licitantes acima
mencionadas. A Lei nº 11.638/07, também citada
no recurso, é texto normativo alterador da Lei nº
6.404/76, no caso para incluir no art. 176 desta o
inciso IV, que trata exatamente da exigência do
DFCV. Ocorre que a exigência de tais documentos
(DFC, DLPA e DMPL) tem finalidade bem definida
pelo caput do art. 176 da Lei 6.404/76, o que se
denota do próprio texto, verbis:
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a
diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercanti l  da companhia, as seguintes
demonstrações financeiras que deverão exprimir
com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício:
Tem-se que a documentação mencionada,
exigível apenas das Sociedades por Ações, tem
a finalidade exclusiva de exprimir clareza da
situação patrimonial da companhia e as mutações
ocorridas no exercício da mesma, não se tratando
de expediente obrigatório para fins diversos, tal
como pretende o recorrente ao desvirtuar as
exigências do certame:
O mesmo se diz com relação à Resolução nº
1.255/09 do Conselho Federal de Contabilidade,
que em seu item “3.17”, regulamenta:
3.17. O conjunto completo de demonstrações
contábeis da entidade deve incluir todas as
seguintes demonstrações:
a) balanço patrimonial ao final do período;
b) demonstração do resultado do período de
divulgação;
c) demonstração do resultado abrangente do
período de divulgação. A demonstração do
resultado abrangente por ser apresentada em
quadro demonstrativo próprio ou dentro das
mutações do patrimônio líquido. A demonstração
do resultado abrangente, quando apresentada
separadamente, começa com o resultado do
período e se completa com os itens dos outros
resultados abrangentes;
d) demonstração das mutações do patrimônio
líquido para o período de divulgação;
e) demonstração dos fluxos de caixa para o
período de divulgação;
f) notas explicativas, compreendendo o resumo
das políticas contábeis significativas e outras
informações explanatórias.
A Resolução apenas menciona que as
demonstrações contábeis de uma empresa, para
ser completa, devem conter as demonstrações
do rol acima, sem prever qualquer dispositivo
inquinando de irregularidade determinada
demonstração contábil que eventualmente deixe
de apresentar algum daqueles itens.
Não se pode esquecer que a questão de maior
relevância atinente ao caso é indagar se a
situação financeira da empresa lhe permitirá
adimplir com a prestação do contrato
administrativo, tendo a Administração reputada
como suficiente para tanto o atendimento das
exigências que fizera no item 13.2 do edital, todas
cumpridas pelas licitantes acima mencionadas,
por meio da apresentação do seu balanço
patrimonial, do demonstrativo de resultados de
exercício, bem como atingido os índices de
liquidez (circulante e geral) necessários.
O item 13.2 do edital, que dispõe sobre a
comprovação da Qualif icação Econômica
Financeira, na “a”, que os participantes do
certame deverão apresentar:
a)
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis

do últ imo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa licitante, por
meio do cálculo de índices contábil abaixo prevista
vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios.

O Balanço Patrimonial incluso nas demonstrações
contábeis é destinado a evidenciar qualitativa e
quantitativamente, numa determinada data, a
posição patrimonial e financeira da entidade, sendo
que, seu principal objetivo é apresentar, de forma
organizada e ordenada, os registros que afetaram
o patrimônio, de modo a facilitar o conhecimento e
a análise da sua real situação financeira.
- Quanto ao questionamento Cisão parcial com a
empresa Mais Construtora Lt da:
A empresa Mais Construtora Ltda demonstrou em
documentos, fls 915 a 935 constante do referido
processo, comprovando a Cisão parcial com a
empresa Cros Construtora Rocha Souza Ltda.
DECISÃO DA C.P.L.J:
Quanto ao balanço patrimonial e demonstrações
contábeis apresentadas pelas empresas acima
citadas, conforme exigência do item 13.2 do edital
entendemos que a finalidade da apresentação do
balanço e a demonstração de resultados foram
suficientes para análise da comissão; uma vez que
a documentação apresentada atendeu ás
exigências e ao objetivo do instrumento
convocatório, demonstrando a saúde financeira das
empresas.
Conforme decisão do TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO- TCU:
“O apego ao formalismo exagerados e injustificados
é uma manifestação perniciosa da burocracia que,
além de não resolver apropriadamente problemas
cotidianos, ainda causa dano ao Erário, sob o
manto da legalidade escrita. Esquece o instrumento
público e passa a conferir os pontos e vírgulas como
se isso fosse o mais importante a fazer. Os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
acarretam a impossibil idade de impor
consequências de severidade incompatível com a
irrelevância de defeitos. Sob este ângulo, as
exigências da Lei ou do edital devem ser
interpretadas como instrumental” (TCU, 004809/
1999-8, DOU 8/11/99, p. 50, e BLC nº 4, 2000, p.
203).
Quanto ao princípio da vinculação do instrumento
convocatório, é certo que tal princípio não é
absoluto, na medida em que pode o Judiciário
interpretar-lhe de acordo com o precípuo fim do
procedimento licitatório, evitando rigorismos
formais que não encontram conteúdo na seleção
da proposta mais vantajosa, e que podem afastar
das concorrências possíveis proponentes.
Portanto, a C.P.L.J mantêm a decisão proferida em
ata do dia 30/03/2016 , fls 1.085 acostada ao
processo, onde habil i t a  as empresas M3
Engenharia Construções e Comércio Lt da, CSA-
Construtora Souza Araújo Lt da, Eco Pontes
Sistemas Estruturais Sustentáveis Lt da, SLF
Engenharia Lt da, Connor Construtora Lt da, Pais
e Filhos Construções Lt da – Me, Colem-
Construtora Mohallem Lt da e Mais Construtora
Lt da e inabil i t a a empresa LINEA
EMPREENDIMENTOS EIRELI ME.
 Devemos evitar rigidez, rigorismos inúteis, estéril
e de baixo grau interpretativo, logo, o juízo de uma
licitação deve ser pautado pela razoabilidade, bom
senso e acima de tudo proporcionalidade afastando
o apego desmesurado á literalidade do código.
A C.P.L.J vem neste ato encaminhar a autoridade
competente, para análise e posicionamento acerca
do aqui exposto.
Nada mais havendo a tratar, eu Diosmar Soares
da Silva, lavrei a presente ata que após lida e
aprovada será assinada por todos. Prefeitura de
Montes Claros, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês
de abril do ano de 2016.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO :

____________________
Nilma Silva Antunes
Presidente – CPLJ

_______________________
Diosmar Soares da Silva
Secretário - CPLJ

______________________________
Karen Daniela Magalhães de Castro
Membro da CPLJ
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