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Licitações

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA/BAHIA
Sra. Carine Barbosa Sampaio

Edital de Licitação - Tomada de Preços Nº 004/2022
Processo Administrativo Nº 176/2022

CONSTRUTORA STS LTDA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob o nº 05.294.691/0001-05, com sede na Rua Amando Paulo,35, Centro - Galeria
Loudes, Térreo, Sala 04 – CEP 44350-000, Governador Mangabeira – Ba ,participante
do processo licitatório da CONCORRÊNCIA supracitada, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS
DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA CRECHE COM
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PIER MIRANTE, ILUMINAÇÃO E
QUIOSQUE MULTIUSO NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA - BAHIA,
DESCRITOS NESTE EDITAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER, PELO TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO. Através de seu
representante legal infra firmado, vem respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria,
com fulcro no artigo 109, I, “b”, da Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais
disposições aplicáveis à espécie, irresignada, data máximavênia, com a r. decisão da
Comissão de Licitação dessa Prefeitura, que desclassificou a empresa CONSTRUTORA
STS

LTDA

no

referido

Processo

Licitatório,

apresentar

RECURSO

ADMINISTRATIVO, conforme os fatos e fundamentos que passa a narrar
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DA TEMPESTIVIDADE
Antes do enfrentamento do mérito da questão em comento, cumpre destacar a
tempestividade deste Recurso, tendo em vista que o prazo recursal é de 5 (dias) dias úteis
de que dispõe a participante para opor defesa, teve início no dia 09.06.2021, quando foi
lavrada ata do Resultado de Julgamento da Proposta em comento, abrindo prazo para a
interposição de recurso pelas empresas interessadas. De acordo com o decreto municipal
132/2021, os dias 13/06 (feriado municipal), 16/06 (Corpus-Christi e 17/06(Ponto
Facultativo) não são dias úteis, portanto não serão contabilizados para fins de contagem
processual, bem como os finais de semana.
Assim, permanecendo, portanto, tempestivo, conforme o disposto no art. 109 - I°
do art. da Lei n.°8.666/93.

DO EFEITO SUSPENSIVO
Prescreve o § 2o, da Lei Federal n˚ 8.666/1993, que:
“O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo
terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir
ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos”.

Desse modo, ante a previsão expressa contida no art. 109, I, “b”, combinado com
os §§1˚ e 2˚, da Lei Federal n˚ 8.666/1993, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao
recurso ora interposto, sobrestando-se o procedimento licitatório até o seu julgamento
final, o que fica de logo requerido.
DOS FATOS

No dia 09 de Junho de 2022, dia marcado para o recebimento das propostas, a
empresa Recorrente cumprindo fielmente todos os requisitos editalícios, a mesma foi
habilitada, no entanto, quando abriu a proposta de preço foi notado pela equipe de
engenharia que havia distinção de alguns itens, visto isso, foi identificado que no edital
foi anexado duas planilhas e seus respectivos anexos, uma iniciando na página 59 até a
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74 e outra no projeto básico, iniciando na página 139 até a 144, o que induziu ao erro
prejudicando a empresa que apresentou a proposta mais vantajosa.
Sucede que, depois de ter sido credenciada no pleito, teve a sua proposta
desclassificada, sob a alegação de que:1. Não foram identificados as composiçõesdos
itens 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.2.1 e 5.2.2 na planilha
orçamentária sintética e nem as composições unitárias dos mesmos.

Contudo, é oportuno salientar, que a própria equipe técnica, no momento da
análise, informou que realmente existiu um erro ao ter anexado duas planilhas no edital,
e a falta desses itens (descrito no parecer) se dá por não existir os mesmos na primeira
planilha do edital, a qual foi seguida pela empresa. Ora, como será identicado na
proposta da licitante um item que não existe na planilha base do edital?
Surpriendentemente, ao perceber todo este fato, não foi aberto prazo para
realinhamento e as empresas que seguiram uma das planilhas foram desclassificadas.

Ocorre que, a aludida desclassificação figura-se como ato nitidamente ilegal,
como à frente ficará demonstrado, pois nesse caso é flagrante o caso de anulação do
certame, ou como forma de privilegiar o princípio da economicidade, quiçá dar prazo para
todas as empresas apresentarem novas propostas de preços, após sanar o vício que induziu
os licitantes a erro.

DO DIREITO

O artigo 49 da Lei 8.666/93 preconiza que :
“ A autoridade competente para aprovação do procediemnto somente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta , devendo anulá-la por ilegalidade , de ofício
ou por provocação de terceiros , mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.”
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O edital da Tomada de Preço 004/2022, harmonizado com a norma de regência
estabeleceu no item XXII , subitem 22.1 alínea “a” conforme constata-se abaixo:

Dessa forma é de clareza solar que diante do vício em razaõ de haver duas
planilhas orçamentárias, induzindo os licitantes a erro, como facilmente pode ser
constatdo nos autos, e dessa forma anular o certame, esposado no entendimento na
Súmula 473 do STJ que estabelece que :

“a Administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornem 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”

A Súmula 473 do STJ é um verdadeiro fio condutor do direito administrativo,
como um poder/dever, poder de autotutela que orienta a adminitração publica a qualquer
tempo rever os seus atos quando eivados de vícios, como é o caso em comento nessa
peca recuirsal.
De outro modo, a comissão poderá ou republicar para dar a todos o direito de
participarem do deviudo processo licitatório, sem macúla, sem vícios, para que todos
tenham a mesma oportunidade e desse modo seja observado o princípio da isonomia, ou
permitir que a empresa Recorrente que apresentou o menor valor em sua proposta de
preço em sede de diligência corrija os erros materiasi na plainilha sem alteração do valor,
e com isso ganha também o município que não irá onerar oas cofres públicos com a
adjucação de uma proposta com valor superior.

DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Rua Amando Paulo, n° 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000
E-mail: contato.construtorasts@gmail.com
Cnpj: 05.294.691/0001-05
Tel: (71) 9 9646-1414

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REUXREVCQZBFNURDOUE1RT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
29 de Junho de 2022
6 - Ano X - Nº 1835

Muniz Ferreira

O Edital deve ser claro e vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso
concreto, não sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para
desconsiderar determinada exigência do instrumento convocatório. O descumprimento
das cláusulas constantes no mesmo implica a correção do edital ou a anulação do mesmo,
do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no
art. 3º da Lei nº 8.666/93:
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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 lhe são correlatos.

Conforme edital licitatório se observa que:
7.1.2. Em caso de divergência entre o preço constante da Planilha de
Composição de Custos Unitários e o constante da Planilha Orçamentária
Sintética, prevalecerá o primeiro. Em caso da ocorrência de quaisquer
divergências os valores formais e propostos serão corrigidos pela Comissão
Permanente de Licitação, ficando o licitante obrigado a acatar as alterações, sob
pena de desclassificação da proposta.
7.1.3. Caso seja solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, as licitantes
deverão apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, novas propostas com os
valores unitários e totais dos itens corrigidos pela CPL, sem majorar o valor total
apresentado.

Assim, como disposto no próprio edital, a comissão permanente de licitação
deverá disponibilizar 02 dias uteis para que as concorrentes apresentem novas propostas
com os valores unitários e itens corrigidos pela CPL.
Com isso, não restou observado, o princípio do julgamento objetivo, o qual é
corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que não deu
oportunidade de o recorrente fazer as devidas correções, como indicados no ato
convocatório.
Ademais, de acordo com Marçal Justen Filho24, a isonomia no procedimento
licitatório incide em dois momentos diversos: na elaboração do ato convocatório e no
curso do certame. Adverte o autor que “... o ato convocatório viola o princípio da
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isonomia quando: (a) estabelece discriminação desvinculada do objeto da licitação; (b)
prevê exigência desnecessária e que não envolve vantagem para a Administração; (c)
impõe requisitos desproporcionados com necessidades da futura contratação; e (d) adota
discriminação ofensiva de valores constitucionais ou legais”. [24. Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo: Dialética, 15ª ed., 2012, p. 60 e s.]
Já no curso do certame a violação ao princípio da isonomia se verifica no conluio
entre os participantes e/ou entre estes e o agente público. Uma vez que, ao anexar 02
planilhas no edital, induziu a concorrente a erro, na medida que não se teria como saber
ao certo qual planilha seguir.
DO FORMALISMO MODERADO
O afastamento de uma contratação mais vantajosa pelo simples fato de existir um
erro formal, no caso em tela, um erro de descrição, CONSTITUI UMA VERDADEIRA
VIOLAÇÃO À ORDEM JURÍDICA, em especial aos princípios da competitividade,
da economicidade e da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da eficiência,
AFASTANDO-SE UMA CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA E ONERANDO
OS COFRES PÚBLICOS SEM QUALQUER NECESSIDADE.
Marçal Justem Filho, in Comentários à lei de licitações e contratos administrativos,
13. ed, p. 76, ao tratar do princípio da proporcionalidade ensina, in verbis:
"O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências
públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses
públicos e privados em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida menos danosa
possível, através da compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles
que se pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
acarretam a impossibilidade de impor consequências de severidade incompatível
com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da lei ou do Edital
devem ser interpretadas como instrumentais."

Temos, assim, que UM SIMPLES ERRO MATERIAL, PASSÍVEL DE
CORREÇÃO, POR PARTE DA LICITANTE NÃO PODE SER MOTIVO
SUFICIENTE DE DESCLASSIFICAÇÃO.

O Tribunal de Contas da União possui diversos Enunciados neste sentido:
No curso de procedimentos licitatórios, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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DEVE PAUTAR-SE PELO PRINCÍPIO DO FORMALISMO
MODERADO, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para
propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados, PROMOVENDO, ASSIM, A PREVALÊNCIA DO
CONTEÚDO SOBRE O FORMALISMO EXTREMO, respeitadas, ainda, as
praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. (TCU no
acórdão 357/2015- Plenário)
A EXISTÊNCIA DE ERROS MATERIAIS OU DE OMISSÕES NAS
PLANILHAS DE CUSTOS E PREÇOS DAS LICITANTES NÃO ENSEJA
A DESCLASSIFICAÇÃO ANTECIPADA DAS RESPECTIVAS
PROPOSTAS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE
REALIZAR DILIGÊNCIAS JUNTO ÀS LICITANTES PARA A DEVIDA
CORREÇÃO DAS FALHAS, DESDE QUE NÃO SEJA ALTERADO O
VALOR GLOBAL PROPOSTO. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente
do seu erro, no caso de a Administração considerar exequível a proposta
apresentada. (Acórdão 2546/2015-Plenário)
É POSSÍVEL O APROVEITAMENTO DE PROPOSTAS COM ERROS
MATERIAIS SANÁVEIS, QUE NÃO PREJUDICAM O TEOR DAS
OFERTAS, uma vez que isso não se mostra danoso ao interesse público ou aos
princípios da isonomia e da razoabilidade. (Acórdão 187/2014 Plenário)
Não restando configurada a lesão à obtenção da melhor proposta, não se
configura a nulidade do ato. ERRO NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA
DE FORMAÇÃO DE PREÇO DO LICITANTE NÃO CONSTITUI
MOTIVO SUFICIENTE PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA
PROPOSTA, QUANDO A PLANILHA PUDER SER AJUSTADA SEM A
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO PREÇO OFERTADO. (Acórdão
1811/2014-Plenário)
Falhas meramente formais, sanáveis durante o processo licitatório, NÃO
DEVEM LEVAR À DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. (Acórdão
2872/2010-Plenário).

Evidente, portanto, que UM MERO ERRO MATERIAL JAMAIS PODE SER
ARGUMENTO PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DE UMA LICITANTE, desde que
seja um erro passível de correção e que não traga prejuízo aos demais licitantes e nem à
Administração Pública.

É PACÍFICA NA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO, QUE A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POSSUI
CARÁTER ACESSÓRIO, subsidiário, numa licitação em que o critério de avaliação
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das propostas é o de menor valor global. (Decisões nº 577/2001 e nº 111/2002 e nos
Acórdãos nº 1.028/2001, nº 963/2004, nº 1.791/2006, todos do Plenário).

Das disposições normativas acima transcritas, nota-se que A IDENTIFICAÇÃO
DE EQUÍVOCOS NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA NÃO DEVE
IMPLICAR NA EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO LICITANTE DO CERTAME.
Pelo contrário, constatado o erro na planilha do licitante, DEVE A ADMINISTRAÇÃO
FRANQUEAR O SEU SANEAMENTO, POSSIBILITANDO, ASSIM, O AJUSTE
DA PROPOSTA APRESENTADA.

Ademais, é sabido de todos que os atos administrativos devem ser devidamente
motivados, sob pena de invalidar aquilo que foi praticado. Assim, tendo em vista o caráter
acessório das planilhas orçamentárias, harmonizando-se os princípios do julgamento
objetivo e do princípio da vinculação ao instrumento convocatório com a busca pela
proposta mais vantajosa e a necessidade de utilização do formalismo moderado,
ENTENDE-SE POSSÍVEL A CORREÇÃO DE ERROS FORMAIS E MATERIAIS
DE FÁCIL CONSTATAÇÃO NAS PLANILHAS DE CUSTOS, EM TODAS AS
MODALIDADES DE LICITAÇÃO, DESDE QUE NÃO HAJA MAJORAÇÃO DO
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA E ESSA SE MANTENHA EXEQUÍVEL.

Ademais, corroborando o entendimento acima exposto, tem-se QUE AS
NORMAS QUE REGEM O PROCESSO LICITATÓRIO DEVEM SEMPRE SER
INTERPRETADAS EM FAVOR DA AMPLIAÇÃO DA DISPUTA ENTRE OS
PARTICIPANTES, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.

Deste modo, cumpre dizer que no processo licitatório em comento não foram
realizadas diligências obrigatórias a esclarecimento de dúvidas, correção e adequação de
proposta de preço apresentada. Pois, a CPL apenas exarou parecer desfavorável
“desclassificador” sem antes possibilitar defesa prévia da Recorrente.
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Seria necessário pedir que o processo voltasse ao status quo anterior a expedição
do parecer, para que a licitante pudesse dirimir todos os apontamentos realizado pelo
colegiado competente. Como isto não ocorre na esfera administrativa, pediremos que se
MANTENHA O EFEITO SUSPENSIVO enquanto viger o recurso, assim como que se
diligencie agora buscando a legal e devida adequação da proposta de preço, nos termos
que nos manifestamos neste instrumento.

DOS PEDIDOS

Pelos

fatos

prontamente

demonstrados,

pela

proteção

dos

princípios

constitucionais que fundamenta a atividade administrativa, assim como os princípios
gerais processuais inerentes as licitações públicas, é que pedimos a esta egrégia comissão,
que possa julgar procedentes os seguintes pedidos:

Assim, considerando todas as relevantes razões ventiladas nesta peça Recursal,
primando pelos princípios constitucionais e administrativos, que são complementares e
harmônicos entre si, requer a Recorrente que esta Douta Comissão de Licitação se digne
a receber, analisar e julgar:

1- Dando PROVIMENTO ao presente Recurso Administrativo, para reconhecer a falha
do Edital ao juntar duas planilhas orçamentárias, ANULANDO o certame ou marcando
outra data para que todas as empresas apresentem novas propostas inclusive indicando
qual a planilha é válida; ou

2- Reformar a decisão recorrida transformando em diligência para que a empresa
Recorrente sane os erros materiais sem aumento de valor, para depois CLASSIFICAR a
empresa CONSTRUTORA STS LTDA que ofertou a melhor proposta, no valor de R$
2.480.550,90 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil reais e noventa centavos), sendo
posteriormente declarada vencedora do certame, amparada pela legislação, pela doutrina
e pelas jurisprudências vigentes, por ser de Direito e de Justiça;
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3- Requer, finalmente, que após o julgamento da Comissão, caso decida por negar
provimento ao Recurso, que este seja submetido à Superior Instância como RECURSO
HIERÁRQUICO para novo julgamento e acolhimento da tese ora esposada;

4- Requer, por fim, seja dado efeito suspensivo ao Recurso, de acordo com o disposto
no § 2º do citado Artigo 109 da Lei Federal Nº 8.666/93.

Termos em que, pede Deferimento.
Governador Mangabeira, 20 de junho de 2022

___________________________________________
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
Socio-Administrador
CPF: 491.290.581-04
Construtora Sts LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05

C/c - Prefeito (a) Municipal de Muniz Ferreira – BA;
C/c - Tribunal de Contas dos Municípios – BA;
C/c - Ministério Público – BA.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal
PARECER JURÍDICO
RECURSO TOMADA DE PREÇO 004/2022

ÓRGÃO SOLICITANTE: Comissão de Licitação
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2022
OBJETO: “Contratação de empresa para execução de obras/serviços de urbanização e
revitalização da orla da creche com implantação de pavimentação, pier mirante,
iluminação e quiosque multiuso no município de Muniz Ferreira - Bahia, descritos neste
edital, com recursos provenientes da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado
da Bahia - Conder, pelo tipo de licitação menor preço, conforme condições e
especificações estabelecidas no Anexo I do Edital. ”

O presente opinativo tem o intuito de efetuar a análise acerca da consulta formulada pelo
Comissão de Licitação do Município de Muniz Ferreira, no sentido de obter orientações
quanto a análise do Recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA STS LTDA,
CNPJ sob o nº 05.294.691/0001-05, em sede do Processo de Tomada de Preço de num.
004/2022.

A Constituição Federal brasileira determina que a administração pública obedeça aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput). Explicita ainda, o texto constitucional, a necessidade de observância desses
princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes (art. 37, inciso XXI).

Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi
inicialmente editada a Lei n. 8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, mais um
instrumento, uma modalidade licitatória (pregão) foi introduzida no modelo brasileiro a
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qual se aplica, subsidiariamente, as regras da Lei n. 8.666/1993. Seja qual for a
modalidade adotada, deve-se garantir a observância da isonomia, legalidade,
impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório, sigilo das propostas
e julgamento objetivo, previstos expressamente na Lei n. 8.666/1993.

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital
que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para
o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à
Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca
e rege a licitação.

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas da União, o instrumento convocatório é a lei do caso, aquela que irá regular a
atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado
no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”. (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416)

No contexto do acima exarado, insta salientar que, ao contrário do que alega a ora
Recorrente, a mesma não atendeu ao quanto exigido pelo Edital e seus anexos,
deixando de constar na planilha orçamentária sintética, assim como, descrever na
composição dos valores unitários os itens 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6; 5.1.7; 5.1.8;
5.1.9; 5.1.10; 5.2.1 e 5.2.2, critérios esses de desclassificação previstos no edital.

Importante destacar também, que o argumento de que existiam duas planilhas e,
por esse motivo, haveria uma possível indução a erro aos licitantes não merece
guarida em nosso entendimento. Tendo em vista que, caso a ora Recorrente tivesse
dúvidas ou não concordasse com alguma cláusula do Edital, a mesma deveria
impugnar ou peticionar suscitando as dúvidas no momento oportuno e não esperar
pela desclassificação para posterior alegar “supostas irregularidades” editalícias.
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Por derradeiro e não menos importante, observa-se que os itens 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4;
5.1.5; 5.1.6; 5.1.7; 5.1.8; 5.1.9; 5.1.10; 5.2.1 e 5.2.2, constam na planilha na página
140 do Edital, não podendo a empresa Recorrente alegar desconhecimento.

Por todo o exposto, esta Procuradoria conclui que não devem prosperar as
fundamentações e pedidos apresentados pela empresa recorrente, devendo ser indeferidos
em sua totalidade.

É o parecer.

Muniz Ferreira, 20 de junho de 2022.

_______________________________

Yuri Soledade
Procurador Municipal
(OAB 56.020-BA)
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PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2022
OBJETO: “Contratação de empresa para execução de obras/serviços de
urbanização e revitalização da orla da creche com implantação de
pavimentação, pier mirante, iluminação e quiosque multiuso no município de
Muniz Ferreira - Bahia, descritos neste edital, com recursos provenientes da
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder, pelo tipo
de licitação menor preço, conforme condições e especificações estabelecidas no
Anexo I do Edital. ”
DECISÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, a vista do Parecer da
engenharia e decisão da Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
constante nos autos do Processo Administrativo em epígrafe, DECIDE:
Negar provimento ao recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA STS
LTDA, CNPJ: 05.294.691/0001-05, LOCALIZADA A RUA AMANDO PAULO, Nº
35, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA – BA.
Determinar a Comissão Permanente de Licitação o prosseguimento do
procedimento licitatório.
Muniz Ferreira – Bahia, 29 de junho de 2022
Gileno Pereira dos Santos
Prefeito
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ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE MUNIZ FEREIRA-BA

TOMADA DE PREÇOS n° 004/2022
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos de processo licitatório em epígrafe, por intermédio de seu
representante legal, vem, com arrimo no quanto disposto no artigo 109 da Lei Federal
8.666/93, interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO
em face da decisão da comissão de licitação publicada no dia 09/06/2022 (quinta-feira), que
declarou classificada a empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.
Nos termos do quanto estabelecido no §4° do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93,
requer que este (a) presidente reconsidere a decisão, declarando a desclassificação da
empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA ou, caso assim não
entenda, seja o presente recurso encaminhado a autoridade superior para apreciação e
julgamento.
É o que requer.
Muniz Ferreira-BA, em 20 de junho de 2022.

a.1

CNPJ: 13.438.063/0001-76
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
Representante Legal
CPF: 781.674.855-87
RG: 04.656.387-32
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RECURSO ADMINISTRATIVO - TP 004/2022 - MUNIZ FERREIRA

DA
TEMPESTIVIDADE
Antes de apresentar suas razões, a recorrente ressalta a tempestividade na
interposição do presente recurso, tendo em vista que a publicação da decisão administrativa
ora atacada se deu em 09/06/2022 (quinta-feira). Considerando-se a existência do feriado
municipal no dia 13/06/2022 e do feriado nacional (corpus christi) no dia 16/06/2022, o último
dia do prazo se encerra em 20/06/2022 (segunda-feira). Totalmente tempestivo o recurso.

DAS RAZOES DA
REFORMA
Consoante se infere da decisão recorrida, esta lima. Comissão de Licitação, ao
analisar as propostas de preços apresentadas, entendeu por considerar a proposta da
empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA CLASSIFICADA. Contudo
a decisão não observou que a proposta de preços da empresa não cumpriu tudo aquilo que
se encontra exigido no edital, o que acaba por impor a sua desclassificação.
De igual forma, as propostas de preços das empresas PRISMA CONSTRUTORA
EIRELI-ME e ERO ENGENHARIA EIRELI não cumprem aquilo que foi estabelecido como
exigência pelo edital de licitação, impondo a desclassificação dessas propostas.
O edital de licitação impõe que as propostas que não obedecerem às suas
exigências serão desclassificadas. É o que se extrai dos itens 7.1.1 e 13.1.2, abaixo
transcritos:
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7.1.1. A não apresentação de qualquer dessas planilhas e composições
acarretará a desclassificação da licitante.
13.1.2. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital.
i

Assim, passaremos a demonstrar as irregularidades de cada uma das propostas
das

empresas

ANDRADE

CONSTRUÇÕES

E

TRANSPORTES

LTDA,

PRISMA

CONSTRUTORA EIRELI-ME e ERO ENGENHARIA EIRELI.

>

PROPOSTA

DE

PREÇOS

DA

ANDRADE

CONSTRUCOES

E

TRANSPORTES LTDA
Ao analisarmos a proposta de preços da empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES LTDA., percebemos que este documento informa valores distintos para
itens iguais. De forma bem direta, o valor do mesmo tipo de mão de obra (de pedreiro e
servente) apresenta distinção de valores, o que é inconcebível. Vejamos o que consta da
proposta de preços da empresa:
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Tratando-se de mesmo tipo de mão obra cujos serviços serão prestados na
mesma localidade e no r
mesmo período nada justifica a distinção de valores
mesmo porque
a legislação trabalhista veda
-i a diferença de remuneração
para trabalho executado com
identidade de funções, como se
apreende dos artigos 5o e 461 da CLT
cuja transcrição se
faz abaixo:
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Art. 461. Sendo idêntica
a função, a todo trabalho de iqual valor,
prestado ao mesmo empregador, no
mesmo estabelecimento
empresarial, corresponderá igual salário
sem
distinção de sexo, etnia
nacionalidade ou idade.
j

Não bastasse isso, a
LTDA do,
emPreSa ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
deSCUmpre 0 item 7 2 do edital, pois não apresenta
as planilhas ali exigidas,
Observamos que o item mencionado (7.2) estabeleceu
que as empresas deveriam
apresentar as planilhas de levantamento de quantidades
PLQ (item 7.2.2), agrupador de
eventos (item 7.2.3) e
cronograma previsto - RLE (item 7.2 5) exiqência
esta que não foi
cumprida pela empresa recorrida.
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Expostas essas razões, requer seja acolhido o presente recurso para, no mérito,
reformar a decisão da comissão de licitação e declarar DESCLASSIFICADA a proposta de
preços apresentadas pela empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.
Demonstrada que a proposta de preços da empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES
E TRANSPORTES LTDA não atendeu aquilo quanto exigido pelo edital, outra saída não há,
senão reformar a decisão da comissão de licitação para declarar DESCLASSIFICADA a
empresa.

> PROPOSTA DE PREGOS DA PRISMA CONSTRUTORA EIRELI-ME.
Dentre as exigências do edital encontramos aquela relativa a apresentação da
planilha com composição analítica, a fim de que a entidade contratante (o município) e
demais empresas concorrentes do certame possam analisar os preços ofertados e verificar
que a proposta apresentada é executável e compatível com o quanto exigido. Assim, através
de uma análise da proposta de preços da empresa PRISMA CONSTRUTORA EIRELI-ME é
possível observar que sua proposta não traz o detalhamento relativo a diversos itens,
especialmente em relação a mão de obra, o que inviabiliza a análise dos preços relativa a
esse item.
Além disso, a proposta de preços da empresa PRISMA CONSTRUTORA EIRELIME não trouxe o BDI de insumo de forma detalhada, sendo essa uma exigência também
trazida pelo edital do certame e cujo descumprimento importa em total desclassificação da
proposta de preços.
Por último, a empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
descumpre o item 7.2 do edital, pois não apresenta as planilhas ali exigidas. Observamos
que o item mencionado (7.2) estabeleceu que as empresas deveríam apresentar as planilhas
de levantamento de quantidades - PLQ (item 7.2.2), agrupador de eventos (item 7.2.3) e
5
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cronograma previsto - RLE (item 7.2.5), exigência esta que não foi cumprida pela empresa
recorrida.
Demonstrada que a proposta de preços da empresa PRISMA CONSTRUTORA
EIRELI-ME não atendeu aquilo quanto exigido pelo edital, outra saída não há, senão
reformar a decisão da comissão de licitação para declarar DESCLASSIFICADA a empresa.

> PROPOSTA DE PREÇOS DA ERO ENGENHARIA EIRELI.
A proposta da ERO ENGENHARIA EIRELI traz em sua planilha erro que impõe a
sua desclassificação do certame. É que a proposta apresentada indicada valores distintos
para o mesmo tipo de mão de obra.
Ao examinarmos a planilha de preços da empresa ERO ENGENHARIA EIRELI
encontramos o erro no que se refere aos valores da mão de obra de servente, consoante
identificada nas imagens abaixo:
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Fica muito claro que a empresa ERO ENGENHARIA EIRELI apresentou dois
valores distintos para a mão de obra de servente. Em uma parte, o valor indicado foi de
R$11,00 e em outra foi de R$18,79.
Repetindo o que já foi dito, tratando-se de mesmo tipo de mão obra cujos serviços
serão prestados na mesma localidade e no mesmo período nada justifica a distinção de
valores, mesmo porque a legislação trabalhista veda a diferença de remuneração para
trabalho executado com identidade de funções, como se apreende dos artigos 5o e 461 da
CLT, cuja transcrição se faz abaixo:
Art. 5o - A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem
distinção de sexo.
Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor,
prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento
empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia,
nacionalidade ou idade.
Assim, por não haver justificativa para a distinção de valores, fica claro a
irregularidade da proposta, devendo a empresa ser desclassificada do certame.
Também podemos indicar que a empresa ERO ENGENHARIA EIRELI não
atendeu ao item 7.2 do edital, pois deixou de apresentar as planilhas ali exigidas.
Observamos que o item mencionado (7.2) estabeleceu que as empresas deveríam
apresentar as planilhas de levantamento de quantidades - PLQ (item 7.2.2), agrupador de
eventos (item 7.2.3) e cronograma previsto - RLE (item 7.2.5), exigência esta que não foi
cumprida pela empresa recorrida.
Demonstrada que a proposta de preços da empresa ERO ENGENHARIA EIRELI
não atendeu aquilo quanto exigido pelo edital, outra saída não há, senão reformar a decisão
da comissão de licitação para declarar DESCLASSIFICADA a empresa.

PEDIDOS E REQUERIMENTOS.
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Ante todo o exposto, vem requerer o recebimento do presente recurso e, no
mérito, seja julgado procedente para determinar a modificação da decisão da comissão e
considerar

DESCLASSIFICADAS

as

empresas

ANDRADE

CONSTRUÇÕES

E

TRANSPORTES LTDA, PRISMA CONSTRUTORA EIRELI-ME e ERO ENGENHARIA
EIRELI.
Pede Deferimento.
Muniz Ferreira-Ba, 20 de junho de 2022.

CNPJ: 13.438.063/0001-76
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES
Representante Legal
CPF: 781.674.855-87
RG: 04.656.387-32
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 10 c CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n° 13.438.063/0001-76
CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA nacionalidade BRASILEIRA, nascido cm
14/12/1966, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 404.354.155-49, CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 05025450977. órgão expedidor DETRAN - BA,
residente e domiciliado no CAMINHO 17, SN, CASA 11, CAMPO LIMPO, FEIRA
DE SANTANA, BA, CEP 44034286, BRASIL.
empresarial
CONSTRUSETE
Sócio
da
Sociedade
Limitada
de
nome
CONSTRUTORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29203597251, com
sede Rua São Domingos, 588, Sala 511, Edif. Atmosfera, Andar 5, Santa Mônica, Feira
de Santana, BA, CEP 44.077-465, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica/MF sob o n° 13.438.063/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo
ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/
2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO
CLÁUSULA PRIMEIRA. ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES admitido
neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/12/1966, SOLTEIRO,
EMPRESÁRIO, CPF n° 781.674.855-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE n°
0465638732, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na AVENIDA SÃO
PAULO, 320, CENTRO, MILAGRES, BA, CEP 45315000, BRASIL.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA
transfere parte de suas quotas de capital social, que perfaz o valor de R$20.000,00
(Vinte Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ANTONIO BALBINO DA SILVA
ALVES, dando plena, geral c irrevogável quitação.
CLÁUSULA TERCEIRA. Após a cessão e transferência de quotas, e admissão de
sócio, o capital social da sociedade no valor de RS 1.000.000,00(Um Milhão de Reais)
dividido em 1.000.000 (Um Milhão) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real)
cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído:
A. CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA, com 980.000 (Novecentos e
Oitenta Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 980.000,00 (Novecentos e
Oitenta Mil Reais).

Req:81800000653660

JUCEB

Página I

Certifico o Registro sob o n° 97781200 em 07/08/2018
Protocolo 188637850 de 06/08/2018
Nome da empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203597251
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 175087001253659
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REUXREVCQZBFNURDOUE1RT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
29 de Junho de 2022
25 - Ano X - Nº 1835

Muniz Ferreira

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n° 13.438.063/0001-76
B. ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES, com 20.000(Vinte Mil) quotas,
perfazendo um total de RS 20.000,00 (Vinte Mil Reais).
CLÁUSULA QUARTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento da totalidade dos demais sócios.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Na cessão de quotas fica assegurado os sócios, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição. Caso se trate
de venda, pelo preço negociado, pelo mesmo preço e condições de pagamento. Se o
negócio for permuta pelo valor atribuído às quotas sociais. Caso se trate de dação em
pagamento, ou de qualquer outra espécie, pelo valor da obrigação a ser solvida.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Se todos os sócios manifestarem seu direito de
preferência, a cessão das quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das
quotas que possuírem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais
sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir pró-rata, as quotas e/ou
direitos que sobejarem.
PARÁGRAFO TERCEIRO. A Sociedade somente poderá exercer o direito de
preferência na aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem.
PARÁGRAFO QUARTO. No caso do Parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante
serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da
resolução, verificada em balanço especialmentc levantado e pago em 24 (vinte e quatro)
parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
contados da data da retirada, sem incidência de correção monetária.
PARÁGRAFO QUINTO. Não dependerá de aprovação dos demais sócios se a cessão
de quotas for feita para descendente do sócio cedente.
CLÁUSULA QUINTA. A Exclusão de sócio só poderá ser realizada com a Aprovação
de 75% do capital, ocasião em que o pagamento de seus haveres será realizado em
conformidade com a Cláusula anterior, salvo ocorrência de Justa Causa, que se dará nos
termos art. 1.085 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n° 13.438.063/0001-76
DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE
CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio
CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA com os poderes e atribuições de representar
ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele. podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado ao administrador, nomear procuradores,
para um período determinado ou indeterminado, devendo o instrumento de procuração o
especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica permitido ao administrador, conceder fianças e/ou
avais, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, mesmo que estranhas ao
objeto social.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de falecimento, interdição, recesso,
incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o
exercício da administração do administrador, a administração caberá aos demais sócios
da sociedade, com poderes de administração limitados aos atos gerais de administração,
de tal modo que ditos administradores só poderão alienar a título oneroso ou gratuito,
dar em garantia, doar, ceder, comprar ou vender imóveis ou praticar quaisquer atos dc
disposição de bens, mediante aprovação de 75% (setenta e cinco por cento) do capital.
PARÁGRAFO QUARTO: No exercício da administração, o administrador terá direito
a uma retirada mensal a título de PRÓ LABORE cujo valor será definido de comum
acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPED1MENTO
CLÃUSULA OITAVA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou propriedade.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n° 13.438.063/0001-76
DO RESULTADO E DA SUA DISTRIBUIÇÃO
CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas dc sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros
poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A distribuição dos lucros poderá não obedecer à
participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios cotistas.
PARÁGRAFO TERCEIRO: É permitida a distribuição antecipada dos lucros do
exercício, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade
de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o Capital Social, de
acordo com o artigo 1059 da Lei n° 10.406/2002.

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO
CLÁUSULA DÉCIMA. O eventual falecimento ou incapacidade de sócio não
dissolverá a Sociedade, a qual continuará com as atividades sociais, que prosseguirá
com o(s) sócio(s), juntamente com os herdeiros ou sucessores, conforme o caso.
PARÁGRAFO ÚNICO: Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) herdeiro(s)
ou sucessor (es) do sócio falecido ou incapaz, será procedido dc uma das seguintes
formas:
Reembolso do valor monetário de todos os haveres do sócio falecido, impedido
a)
ou incapaz, apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data
da resolução, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado e pago em até
60 (sessenta) parcelas, conforme deliberado pela maioria, com pagamentos mensais e
iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do
evento, com correção pelo IGMP ou índice que venha a substituí-lo.
Cisão parcial da sociedade, pela qual será revertida em favor do herdeiro,
b)
sucessor ou representante do sócio falecido, incapaz ou impedido, a parte patrimonial
proporcional à sua participação societária.

Página 4
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTD A
CNPJ n° 13.438.063/0001-76
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO
CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
14/12/1966, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 404.354.155-49, CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 05025450977, órgão expedidor DETRAN - BA,
residente e domiciliado no CAMINHO 17, SN, CASA 11, CAMPO LIMPO, FEIRA
DE SANTANA, BA, CEP 44034286, BRASIL.
ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
04/12/1966, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 781.674.855-87, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n” 0465638732, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na
AVENIDA SÃO PAULO, 320, CENTRO, MILAGRES. BA, CEP 45315000, BRASIL.
Sócios da
Sociedade
Limitada de nome empresarial
CONSTRUSETE
CONSTRUTORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29203597251, com
sede Rua São Domingos, 588, Sala 511, Edif. Atmosfera, Andar 5, Santa Mônica, Feira
de Santana, BA, CEP 44.077-465, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica/MF sob o n° 13.438.063/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo
ajustarem a presente Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA.

gira

sob

o

nome

empresarial

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na: RUA SÃO DOMINGOS, 588,
SALA 511, EDIFÍCIO ATMOSFERA, ANDAR 5, SANTA MÔNICA, CEP: 44077-465 FEIRA DE SANTANA-BA
CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial
ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos
correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do
art. 1.076 da Lei n° 10.406/2002.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n° 13.438.063/0001-76
OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem o seguinte objetivo: CONSTRUÇÃO DF
RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E
CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES,
EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE AC AB AMENTO DA
CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
ALUGUEL DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM
OPERADOR
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
DE
CARGA,
EXCETO
PRODUTOS
PERIGOSOS
E
MUDANÇAS,
INTERMUNICIPAL,
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
PRODUTOS PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS.
CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 28/03/2011 e o prazo
de duração é por tempo indeterminado.
DO CAPITAL SOCIAL
CLÁUSULA SEXTA. O capital social é de RS 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais),
representado por 1.000.000 (Um Milhão) quotas de capital, no valor nominal de R$
1,00 (um real) cada uma devidamente integralizada.
A. CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA, com 980.000 (Novecentos e
Oitenta Mil) quotas, perfazendo um total de RS 980.000,00 (Novecentos e
Oitenta Mil Reais).
B. ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES, com 20.000(Vinte Mil) quotas,
perfazendo um total de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).
DA CESSÃO DE QUOTAS E SAÍDA DE SÓCIO
CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento da totalidade dos demais sócios.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na cessão de quotas fica assegurado aos sócios, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição. Caso se trate
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTD A
CNP.I n° 13.438.063/0001-76
de venda, pelo preço negociado, pelo mesmo preço e condições de pagamento. Se o
negócio for perrnuta pelo valor atribuído às quotas sociais. Caso se trate de daçâo em
pagamento, ou de qualquer outra espécie, pelo valor da obrigação a ser solvida.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se todos os sócios manifestarem seu direito de
preferência, a cessão das quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das
quotas que possuírem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais
sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir pro-rata, as quotas e/ou
direitos que sobejarem.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A Sociedade somente poderá exercer o direito de
preferência na aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem.
PARÁGRAFO QUARTO: No caso do Parágrafo anterior, os haveres do sócio
retirante serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e pago em 24 (vinte e
quatro) parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contados da data da retirada, sem incidência de correção monetária.
PARÁGRAFO QUINTO: Não dependerá de aprovação dos demais sócios se a cessão
de quotas for feita para descendente do sócio cedente.
CLÁUSULA OITAVA: A Exclusão de sócio só poderá ser realizada com a Aprovação
de 75% do capital, ocasião em que o pagamento de seus haveres será realizado em
conformidade com a Cláusula anterior, salvo ocorrência de Justa Causa, que se dará nos
termos art. 1.085 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
CLÁUSULA NONA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE
CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio
CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA com os poderes e atribuições de representar
ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LI DA
CNPJ n° 13.438.063/0001-76
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado ao administrador, nomear procuradores,
para um período determinado ou indeterminado, devendo o instrumento de procuração o
especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.
PARAGRAFO SEGUNDO: Fica permitido ao administrador, conceder fianças e/ou
avais, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, mesmo que estranhas ao
objeto social.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de falecimento, interdição, recesso,
incapacidade física ou mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o
exercício da administração do administrador, a administração caberá aos demais sócios
da sociedade, com poderes de administração limitados aos atos gerais de administração,
de tal modo que ditos administradores só poderão alienar a título oneroso ou gratuito,
dar em garantia, doar, ceder, comprar ou vender imóveis ou praticar quaisquer atos de
disposição de bens, mediante aprovação de 75% (setenta e cinco por cento) do capital.
PARÁGRAFO QUARTO: No exercício da administração, o administrador terá direito
a uma retirada mensal a título de PRÓ LABORE cujo valor será definido de comum
acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO RESULTADO E DA SUA DISTRIBUIÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, em 31 de
dezembro, o administrador prestar contas justificadas de sua administração, procedendo
à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n° 13.438.063/0001-76
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros
poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a
participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.
PARÁGRAFO TERCEIRO: É permitida a distribuição antecipada dos lucros do
exercício, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade
de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o Capital Social, de
acordo com o artigo 1059 da Lei n° 10.406/2002.

DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O eventual falecimento ou incapacidade de
sócio não dissolverá a Sociedade, a qual continuará com as atividades sociais, que
prosseguirá com o(s) sócio(s), juntamente com os herdeiros ou sucessores, conforme o
caso.
PARÁGRAFO ÚNICO: Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) herdeiro(s)
ou sucessor (es) do sócio falecido ou incapaz, será procedido de uma das seguintes
formas:
Reembolso do valor monetário de todos os haveres do sócio falecido, impedido
a)
ou incapaz, apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data
da resolução, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado e pago em até
60 (sessenta) parcelas, conforme deliberado pela maioria, com pagamentos mensais e
iguais, vencendo a primeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do
evento, com correção pelo IGMP ou índice que venha a substituí-lo.
Cisão parcial da sociedade, pela qual será revertida em favor do herdeiro,
b)
sucessor ou representante do sócio falecido, incapaz ou impedido, a parte patrimonial
proporcional à sua participação societária.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 10 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n° 13.438.063/0001-76
DA RATIFICAÇAO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o exercício c o cumprimento dos
direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FEIRA DE SANTANA BA.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
FEIRA DE SANTANA - BA, 25 de julho de 2018.
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CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA

PROTOCOLO

188G378S0-06/08/2018

ATO
EVENTO

002 -ALTERAÇÃO
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
MATRIZ

NIRE 29203597251
CNPJ 13.438.063/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2018
EVENTOS
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97781200

HELIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1
Junta Comercial do Estado da Bahia
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v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/03/2022 09:38:05 que o documento de hash (SHA-256)
1191eOcb716bb017e8c0aOab73Od1e22a59593ee2d8f63fOccOO9e550c6fcOBbfoi validado ern 11/03/2022 09:15:09 através da transação blockchain
0x4ed3fe6eb703e57192ab054edad6dfd0e43c7e5cb64559e89c9bb643f74def49 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FlleCheck (NID: 54598)
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 \ (47) 99748-2223
www.daulin.com | dautin@dautin.coni

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA
A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de
código 1191e0cb716bb017e8c0a0ab730d1e22a59593ee2d8f63f0cc009e550c6fc08b foi autenticado de
acordo com as Legislações e normas vigentes1 através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único
denominado NID 54598 dentro do sistema.
A autenticação eletrônica do documento intitulado "RG ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES ", cujo assunto
é descrito como "RG ANTONIO BALBINO DA SILVA ALVES ", faz prova de que em 11/03/2022 08:52:51, o
responsável Construsete Construtora Ltda (13.438.063/0001-76) tinha posse do arquivo com as mesmas
características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construsete Construtora Ltda a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.
Este CERTIFICADO foi emitido em 11/03/2022 10:10:13 através do sistema de autenticação eletrônica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2o da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e
Art. 411, em seus §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.
Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da
transação blockchain 0x4ed3fe6eb703e57192ab054edad6dfd0e43c7e5cb64559e89c9bb643f74def49.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://polygonscan.com/
1 Legislação Vigente: Medida Provisória n° 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

ajAUTIN
BLOCKCHAIN

O

Residência ca República Casa Civil
Sjcct-efia cara Assuntos Juridcos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.2ÜU-2
DE 24 DE AGOSTO DE 20Ú1.
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Muniz Ferreira – BA, 28 de junho de 2022.

ANÁLISE DE RECURSO – CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA

Tomada de Preços: 004/2022
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para Contratação de empresa para
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA
CRECHE COM IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PIER MIRANTE, ILUMINAÇÃO E
QUIOSQUE MULTIUSO NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FERREIRA - BAHIA, descritos neste
edital, com recursos provenientes do Município de Muniz Ferreira.
1. EMPRESA:
CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 13.438.063/0001-76
2. PEDIDOS DA LICITANTE:
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3. ALEGAÇÕES DA LICITANTE:

1ª Alegação:
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2ª Alegação:

4. ANÁLISE DO PEDIDO:
1ª Alegação:
A proposta da empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA seguiu o
PROJETO BÁSICO disponibilizado pelo município.
Uma vez que todas as empresas habilitadas entregaram Declaração única, em papel timbrado
e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo que aceitam as condições estipuladas
neste Edital, não cabe tal alegação.
2ª Alegação:
De acordo com o item VII do Edital, a proposta deve conter:
“7.1. A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos,
devendo ser acompanhada de Termo de Abertura e de Encerramento:
a) Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo V;
b) Planilha Orçamentária Sintética, no mesmo formato do Anexo III – Orçamento Estimativo.
Não deverão ser omitidos ou modificados os valores das quantidades expressas nesta planilha
orçamentária, bem como não deverão ser formuladas ou propostas alterações nas
especificações dos serviços, sob pena de desclassificação da licitante;
c) Planilha de Composição de Custos Unitários.
c.1.) A licitante deverá apresentar composição unitária de todos os itens e subitens que
compõem o Anexo III – Orçamento Estimativo, todavia não é preciso repetir a composição de
preços para os serviços que apareçam mais de uma vez no Orçamento Estimativo da Prefeitura.
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d) Planilha de Composição de BDI, conforme modelo proposto no Anexo VI-A;
e) Planilha de Encargos Sociais, conforme modelo sugerido no Anexo VI-B;
f) Cronograma de Execução Físico-Financeira, conforme modelo do Anexo IV;
g) Dados do representante legal da empresa que assinará o contrato, na hipótese da empresa
licitante ser declarada vencedora do certame.
h) Arquivo digital (CD) da proposta da empresa na extensão .xls (Excel) com todas as
planilhas solicitadas, para que as mesmas sejam submetidas a análise da equipe técnica”.
O edital incrementa o item informando em seu item 7.1.1. que “A não apresentação de qualquer
dessas planilhas e composições acarretará a desclassificação da licitante.”
Observa-se que a empresa apresentou todas as planilhas supracitadas no item 7.1, cuja
ausência levaria à desclassificação, conforme previsto no item 7.1.1.
Já as planilhas a que se refere o item 7.2 tratam exclusivamente de obras cujo convênio é
realizado pela Caixa (conforme observação disponível no item 7.2.9), o que não é o caso já que
o convênio objeto deste certame é com a Conder. Ademais, exatamente por não se tratar de
convênio intermediado pela Caixa, as planilhas não foram disponibilizadas no processo e, por
isto, não foram cobradas.
5. CONCLUSÃO:
Após reanálise da documentação referente à empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTE LTDA

na TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 consideramos o Recurso

apresentado pela empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA datado de 20 de junho de
2022,

como

improcedente,

uma

vez

que

a

proposta

da

empresa

ANDRADE

CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA atende ao solicitado no projeto básico e contem as
planilhas exigíveis no processo.
Este parecer tem caráter consultivo e deve será encaminhado à Comissão de Licitação para
apreciação e providências cabíveis.

Adriana Santos Reis
CREA/BA 70.074-D
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2022
OBJETO: “Contratação de empresa para execução de obras/serviços de
urbanização e revitalização da orla da creche com implantação de
pavimentação, pier mirante, iluminação e quiosque multiuso no município de
Muniz Ferreira - Bahia, descritos neste edital, com recursos provenientes da
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder, pelo tipo
de licitação menor preço, conforme condições e especificações estabelecidas no
Anexo I do Edital. ”
DECISÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, a vista do Parecer da
engenharia e decisão da Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
constante nos autos do Processo Administrativo em epígrafe, DECIDE:
Negar provimento ao recurso interposto pela empresa CONSTRUSETE
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.438.063/00001/76, LOCALIZADA A RUA
SÃO DOMINGOS, BAIRRO SANTA MONICA, FEIRA DE SANTANA, BA.
Determinar a Comissão Permanente de Licitação o prosseguimento do
procedimento licitatório.
Muniz Ferreira – Bahia, 29 de junho de 2022
Gileno Pereira dos Santos
Prefeito
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira
Governo Municipal
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 176/2022
TOMADA DE PREÇO N° 004/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras/serviços de urbanização e revitalização da orla da
creche com implantação de pavimentação, pier mirante, iluminação e quiosque multiuso no município de Muniz
Ferreira - Bahia, descritos neste edital, com recursos provenientes da Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia - Conder, pelo tipo de licitação menor preço, conforme condições e especificações estabelecidas no
Anexo I do Edital, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, acatando o resultado apresentado pelo Presidente da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente
ao TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022, bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem
legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da presente licitação e
ADJUDICA o objeto para a empresa ANDRADE CONSTRUÇOES E TRANSPORTE LTDA, inscrito no CNPJ nº
10.201.542/0001-86, localizado na Rua Barão de Taitinga, 92, Centro, Muniz Ferreira - BA, classificada e
vencedora com o menor valor global: R$ 2.508.218,43 (dois milhões quinhentos e oito mil duzentos e dezoito reais e
quarenta e três centavos).
Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura
Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02(dois) dias corridos, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções na Lei nº 8.666/93.
Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavre-se o Contrato.
Muniz Ferreira-Ba, 29 de junho de 2022
Gileno Pereira dos Santos
Prefeito
MODALIDADE:
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CNPJ/CPF:
OBJETO:

VALOR TOTAL:
PRAZO DE EXECUÇÃO
VIGÊNCIA DO CONTRATO:
ASSINATURA:
DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:

RESUMO DE CONTRATO Nº 142/2022
TOMADA DE PREÇO
Nº 004/2022
MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA
ANDRADE CONSTRUÇOES E TRANSPORTE LTDA
10.201.542/0001-86
Contratação de empresa para execução de obras/serviços de urbanização e
revitalização da orla da creche com implantação de pavimentação, pier mirante,
iluminação e quiosque multiuso no município de Muniz Ferreira - Bahia, descritos
neste edital, com recursos provenientes da Companhia de Desenvolvimento Urbano
do Estado da Bahia - Conder, pelo tipo de licitação menor preço, conforme condições
e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital, conforme condições e
especificações estabelecidas no Anexo I do Edital.
R$ 2.508.218,43 (dois milhões quinhentos e oito mil duzentos e dezoito reais e
quarenta e três centavos).
180 (cento e oitenta) DIAS
12 (doze) meses
29 de junho de 2022
UNIDADE: 16
PROJETO/ATIVIDADE: 1030
ELEMENTO: 44.90.51.00.00
Fonte: 24
Gileno Pereira dos Santos
Prefeito Municipal de Muniz Ferreira

CNPJ: 13.796.461/0001- 64 Praça 30 de Julho, nº 168, Centro
Muniz Ferreira /BA - CEP: 44.575-000
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