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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

 
TEMA: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2020-060101-CMJ 
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E COPA/COZINHA COM ÁREA DE 
SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI. 
Data da Sessão Pública: 10 de fevereiro de 2020 às 14:00 horas 
Local: CAMARA MUNICIPAL DE JURUTI 

               
Considerando-se o teor das divulgações e comentários a respeito de suposta fraude/favorecimento de empresa 
licitante sobre o objeto da licitação TP nº 2/2020-060101-CMJ, a Câmara Municipal de Juruti, através do 
presidente da Comissão de Licitação, servidor José Alves Pereira Filho, vem prestar os seguintes 
esclarecimentos públicos, expondo a realidade dos fatos realmente ocorridos. 
 
No dia 10 de fevereiro de 2020 às 14:00horas, no recinto da Câmara Municipal de Juruti, reuniram-se em 
sessão pública, a Comissão de Permanentes de Licitação, a assessoria de licitação e o engenheiro 
encarregado de analisar os documentos técnicos das licitantes, juntamente com a empresa  RC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ Nº 17.337.240/0002-60, representada pelo sócio 
administrador FABIANO LUIS SOARES ALMEIDA, e a empresa CONSTRUTORA ANDRADE LTDA, CNPJ Nº 
08.872.776/0001-03, representada pelo sócio administrador GLAUCIO DE SOUZA ANDRADE, únicas empresas 
interessadas em participar da licitação apesar de amplamente divulgada. 
 
Aberta a sessão e iniciados os trabalhos com apresentação das empresas ainda na fase de credenciamento, o 
representante da empresa RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME apontou falha quando a inexistência de 
cadastramento da empresa CONSTRUTORA ANDRADE LTDA até o terceiro dia anterior à data do recebimento 
das propostas, como uma das CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO, conforme consta do Item 4.1 do 
Edital da TP nº 2/2020060101-CMJ. Ocorre que, concedida a palavra ao senhor Gláucio Andrade, representante 
da CONSTRUTORA ANDRADE LTDA, o mesmo declarou não ter feito o credenciamento prévio na Câmara 
Municipal de Juruti, descumprindo o instrumento convocatório também no Item 5.4, onde consta que o 
credenciamento é condição obrigatória para a participação dos licitantes no certame; deixando de atender ainda 
o Item 5.8 do Edital, que arrola o Certificado de Registro Cadastral - Câmara Municipal de Juruti dentre os 
documentos comprobatórios de credenciamento das licitantes. 
 
Ressalta-se que o necessário Registro Cadastral de empresas interessadas em participar de licitação decorre da 
disposição contida no artigo 34 da Lei Federal nº 8.666/93, que impõe aos órgãos e entidades da Administração 
Pública manterem registros cadastrais para efeito de habilitação das licitantes. 

 
 

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME 

RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME 
CNPJ: 17.337.240/0002-60 
ENDEREÇO: ROD. PA 257 – S/N – BOM PASTOR  
JURUTI - PARÁ – CEP: 68.170-000 
 

CONSTRUTORA ANDRADE LTDA  
CNPJ: 08.872.776/0001-03 
ENDEREÇO: TRAV. FLORIANO PEIXOTO, 237 - MARACANÃ 
JURUTI – PARÁ – CEP: 68.170-000 
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E como se trata de licitação na modalidade Tomada de Preços, o cadastramento prévio dos interessados é 
requisito exigido no §2º do artigo 22 da Lei nº 8.666/93: 

 
"Art.22........... 
§ 2º. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados previamente 
cadastrados que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior a data do recebimento das propostas observada a necessária qualificação." 

 
A reserva da modalidade de tomada de preços aos interessados previamente cadastrados não foi criação da 
Câmara Municipal de Juruti ou de pessoas que a representam, mas sim do ordenamento jurídico. A Câmara 
Municipal de Juruti apenas cumpriu os ditames da Lei nº 8.666/93, que rege as formas e procedimentos 
licitatórios. 
 
A ausência de cadastramento prévio da licitante não foi a única falha apresentada pela empresa 
CONSTRUTORA ANDRADE LTDA, mas foi a causa determinante da inabilitação da empresa representada pelo 
senhor Gláucio de Souza Andrade, para que fosse mantido o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório (Edital) e resguardados os princípios da igualdade e da impessoalidade, pois, conforme expressa o 
Item “14. EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 14.1.1. Será inabilitada a licitante: c) que deixar 
de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado ou apresenta-lo com vícios ou 
defeitos, bem como não atender às condições para habilitação, previstas neste edital”, não tendo a 
Comissão Permanente de Licitação como ignorar o questionamento da empresa RC CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 17.337.240/0002-60, que indicou irregularidades na habilitação da empresa 
CONSTRUTORA ANDRADE LTDA, sendo as falhas confirmadas pelo próprio representante legal Gláucio de 
Souza Andrade e pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
Destaca-se que o Edital de Licitação é o instrumento que estabelece todas as regras do processo licitatório para 
os possíveis interessados, ou seja, nele estão contidos os documentos de habilitação, meios de julgamento das 
propostas, caução, condições de participação, prazos, especificações de objeto, dentre outros requisitos. Deve 
ter ampla publicidade, não podendo ser impedido de participar do certame nenhum interessado, esteja ou não 
estabelecido no Município.  O Edital da Tomada de Preços nº 2/2020-060101-CMJ cumpriu todos os requisitos 
obrigatórios da Lei nº 8.666/93 e da Lei de Acesso a Informação (LAI), e teve ampla divulgação no Diário Oficial 
do Estado (IOEPA), no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Juruti, no site do Tribunal de Contas do 
Estado (GEOOBRAS) e no Mural da Câmara Municipal de Juruti, demonstrando transparência deste Poder 
Legislativo Municipal nos atos da Comissão Permanente de Licitação, sempre pautado na busca de maior 
quantidade e qualidade de participantes da licitação. O Item 3.1 do Edital prevê inclusive a possibilidade de 
qualquer pessoa questionar o ato convocatório da Tomada de Preços mediante impugnação e/ou solicitação de 
esclarecimentos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos documentos, 
não tendo o representante da empresa CONSTRUTORA ANDRADE LTDA impugnado o ato convocatório e nem 
buscado esclarecimentos para eventual dúvida de algum item constante do edital. 
 
Diferentemente do que vem sendo notificado pelo senhor GLAUCIO DE SOUZA ANDRADE, a empresa RC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME (DELTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS), CNPJ nº 17.337.240/0002-
60, tem seu estabelecimento comercial situado neste Município de Juruti, na Rodovia PA 257, s/nº - Sala 2, 
bairro Bom Pastor, endereço que consta do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CNPJ), emitido 
pela Receita Federal do Brasil, bem como dos demais documentos de habilitação, dentre os quais estão o 
ALVARÁ DE LICENÇA MUNICIPAL do Exercício de 2020 e o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, 
datado de 03/02/2020, confirmando o credenciamento da empresa junto à Câmara Municipal de Juruti no prazo 
estabelecido no §2º do artigo 20 da  Lei 8.666/93 e no Item 4.1 do Edital convocatório. Na mesma forma, a 
empresa vencedora no certame foi habilitada porque cumpriu as normas do edital, apresentando os documentos 
obrigatórios, o que torna estapafúrdia e irresponsável a alegação de suposta fraude no processo licitatório. A 
sessão realizou-se em sala aberta ao público, sem qualquer resquício de irregularidade na condução dos 
trabalhos pela Comissão Permanente de Licitação, ou de ingerência do gestor do Poder Legislativo 
Municipal, de servidores públicos ou técnicos da Câmara Municipal de Juruti. 
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Em verdade, constada a irregularidade documental da empresa, a única intenção real do representante da 
CONSTRUTORA ANDRADE LTDA durante o procedimento foi de tentar inabilitar também a empresa 
concorrente, para ter oportunidade de retornar ao processo licitatório e corrigir as falhas. No entanto, a comissão 
julgadora não poderia ser omissa quanto à ausência do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL da 
licitante; muito menos deixar de analisar a documentação da empresa concorrente, que tendo cumprido os 
requisitos editalícios, teve sua documentação autenticada e considerada apta para as fases seguintes até ser 
julgada vencedora.  Com isso o Senhor Glaucio despertou um comportamento agressivo, desrespeitoso e 
ofensivo com todos, chegando ao ponto de lavrar ameaças verbais de cunho político aos responsáveis desta 
casa (Presidente e Diretor da Câmara Municipal), ainda que os mesmos não estivessem presentes na sessão, o 
que ficou perceptível que o mesmo não aceitou sua própria falha e a partir daí passou a criar um discurso 
infundado, sem qualquer razão ou amparo legal.  
 
A ata da sessão está assinada por todos os presentes, incluindo ouvintes, com ressalva do senhor Glaucio que 
se negou a assinar, ainda que esta não relate a falta de compostura do empresário, mas quem o conhece tem 
notório saber sobre suas ações e falas impulsivas além de sua oscilação de humor. A Câmara Municipal de 
Juruti, por sua Comissão Permanente de Licitação, lamenta a manifestação infundada do empresário, 
informando que irá buscar os meios legais no exercício do direito de ampla defesa e do contraditório, prestando 
os esclarecimentos e informações que se fizerem necessárias à população e aos órgãos fiscalizadores, dando 
seguimento aos trabalhos  com a prestação do serviço público à sociedade dentro da total transparência e com 
responsabilidade.  
  

 
 

JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 


