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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DE LICITAÇÃO SR. ROBELSON HUGNEI DE FRANÇA 

GALINDO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 

ESTADO DO MATO GROSSO. 

 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/PMJ  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2029/2020  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO LED, NO MUNICIPIO DE JACIARA – MT. 

 

 

 

 

                      A Empresa, nome fantasia EVELET – EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE EIRELI EPP, inscrita 

no CNPJ n° 08.234.283/0001-48, sediada na Rua Margarida, nº 189, Bairro Nova Esperança, CEP: 

69.915-218, Município de Rio Branco, representada neste ato por sua procuradora legal Dra. Taynan 

Nascimento Pinheiro, Advogada – OAB/RO N°. 8521 e OAB/AC 5120, com escritório profissional na 

Rua Geraldo Mesquita, N°. 426, Bairro Estação Experimental, e-mail: adv.taynan@gmail.com, município 

de Rio Branco-AC, vem mui respeitosamente, perante a ilustre presença de Vossa Senhoria, nos 

termos do instrumento convocatório do certame em espeque, especificamente no item 11, subitem 

11.1.1., SOLICITAR; 

ESCLARECIMENTOS 

RESPALDO JURIDICO. ITEM 11 E SUBITEM 11.1.1. PG.13 

 

em face do edital da EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/PMJ; 

Nestes Termos. 

Pede-se Deferimento. 

Rio branco, 10 de JULHO de 2020. 
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____________________________________________________________ 

EVELET – EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE EIRELI EPP 

CNPJ N° 08.234.283/0001-48 

TAYNAN NASCIMENTO PINHEIRO 

PROCURADORA ‘AD JUDICIA ET EXTRA’ 

ADVOGADA 

OAB RO 8521 

OAB AC 5120 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DE LICITAÇÃO SR. ROBELSON HUGNEI DE FRANÇA 

GALINDO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 

ESTADO DO MATO GROSSO. 

 

 

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020/PMJ  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2029/2020  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO LED, NO MUNICIPIO DE JACIARA – MT. 

 

 

  1– DA TEMPESTIVIDADE. 

O pedido de esclarecimento administrativo em epígrafe cumpri fielmente com o 

prazo positivado no instrumento convocatório, no item 11, subitem 11.1.1., vejamos; 

 

Desta feita, em observância estrita ao lapso temporal bíduo disposto no item 

editalício supra dito, não se vislumbra óbice para o seu recebimento, diante da tempestividade 

evidenciada. 

2 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS QUANTO A OMISSÕES E 

TRANSGRESSÕES GRAVISSIMAS NOS TERMOS DO CERTAME LICITATORIO. 

a) DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICA. ITEM 6.1.3. 

Considerando o disposto no item editalício 6.1.3, solicita-se esclarecimentos, no que 

consiste na exigência IRREGULAR, de balanço patrimonial do exercício de 2017, vejamos; 
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Conforme disposto literal legal, é sabido que a exigência da capacidade economica 

das pretensas participantes de certame licitório, encontra garida no art.27, inc.III e Art.31, inc.I da Lei de 

Compras nº. 8666/93, vejamos sua reprodução abaixo; 

 
Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

 

III - qualificação econômico-financeira; 

 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-

financeira limitar-se-á a: 

 

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 encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

Bem como, sabemos ainda, que para fins de registro do balanço patrimonial das 

empresas legalmente constituídas, ampara-se no disposto legal contido no art.1078 do Código Civil 

Brasileiro, qual seja, 30 de abril do ano seguinte do exercício.  

Logo, indubitavelmente, a exigência editalícia de apresentação de balanço patrimonial 

do exercício de 2017, tornar-se-á totalmente irregular, ao passo que a cabível é a apresentação de 

balanço patrimonial do exercício de 2019. 

Assim sendo, considerando que os processos administrativos licitatórios, são regidos 

em seu ápice pelos princípios constitucionais elencados no art.37 caput da CRFB/88, e ainda, os 

princípios específicos positivados no art.3 caput da Lei Federal nº. 8666/93, nitidamente percebe-se 

que a permanência de tal exigência editalícia, afronta veemente o ordenamento jurídico do caso em 

concreto. 

Diante o exposto, em atenção ao principio da vinculação ao instrumento 

convocatório e da legalidade, pede-se esclarecimentos efetivos na permanência da respectiva 

exigência em total desiderato legal, disposto no instrumento convocatório da licitação em comento. 

b) DAS OMISSÕES EDITALICIAS. 

Considerando que a licitação é procedimento formal que visa selecionar a melhor 

e mais vantajosa proposta para execução de contrato e fornecimento para entidades públicas, espera-

se que seus respectivos instrumentos convocatórios, sejam dotados minimamente de exigências 

condizentes com o seguimento a ser licitado. 
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No caso em concreto, visualiza-se ausência integral de exigências de capacidade 

técnica das pretensas participantes, ferindo de morte assim, o principio da isonomia aos interessados, 

que possuem empresa organizada especificamente para a prestação dos serviços objeto do certame 

em comento, dando margem consequentemente, a empresas sem qualquer qualificação técnica 

plausível nem tampouco legal para concorrem em pé de igualdade com empresas fidedignamente 

constituídas para realização de tais serviços, conforme comprovaremos e passaremos a esmiúça-los, 

vejamos; 

a) Acusa-se a ausência editalícia da apresentação e comprovação de registro das 

empresas participantes/licitantes no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia da sede de origem da, sendo este o CREA; 

b) Acusa-se a ausência editalícia da apresentação e comprovação por parte das 

empresas participantes/licitante que possuem em seu quadro técnico 

Engenheiro Eletricista, para figurar como responsável técnico na execução do 

contrato ora pretenso por esse Poder Público; 

c) Acusa-se a ausência editalícia da apresentação e comprovação por parte das 

empresas participantes/licitante que possuem Atestado de Capacidade Técnica 

Operacional, devidamente registrado no CREA da sede da concorrente, com o 

objeto do certame ora tratado; 

d) Acusa-se a ausência editalícia da apresentação e comprovação por parte das 

empresas participantes/licitante que seu responsável técnico Engenheiro 

Eletricista, possui Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrado no 

CREA, com o objeto do certame ora tratado; 

e) Acusa-se a ausência editalícia da apresentação e comprovação por parte das 

empresas participantes/licitante da parcela de maior relevância de planilha de 

composição de custo, qual tem por escopo determinar exatamente a 

capacidade técnica mínima que as concorrente devem possuir; 

Ressalta-se que as omissões supraditas no certame ora em debate, maculam em seu 

ápice a necessidade da administração pública contratar apenas com empresas que possuem 

minimamente as condições legais exigíveis para execução de contrato público, bem como, conforme já 

dito, feri de morte o principio da isonomia das empresas que encontram-se constituídas 

especificamente para execução de serviços em tela, dentro das normas de segurança técnica e com 

profissionais legalmente habilitados para tanto. 

Diante o exposto, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório e da legalidade, pede-se esclarecimentos efetivos na AUSENCIA E OMISSÕES DE 

EXIGENCIAS MINIMAS de documentos de habilitação imprescindíveis das empresas concorrentes 

frente ao certame epigrafado. 

c) DA INFRIGENCIA A LEI DE LIBERADE ECONOMICA. Item 6.1.4. 

Denota-se clarividente, Item em confronto legal; 
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Em face da promulgação da LEI Nº. 13.874/2019, os negócios ligados a atividades de 

baixo risco estão dispensados de obterem autorização, permissão, liberação ou alvará para 

funcionarem. A respectiva legislação tem o condão de gerar a Liberdade Econômica das empresas. 

Vejamos; 

Art. 1º  Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de 

proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação 

do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1º, 

do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal. 

§ 1º  O disposto nesta Lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, 

empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu 

âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, 

juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente 

§ 6º  Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a 

autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o 

estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou 

entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de 

atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a 

operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou 

privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, 

equipamento, veículo, edificação e outros. 

Ressalta-se que, para as atividades de baixo risco, fora dispensado qualquer emissão 

de alvará, autorização ou permissão. As atividades de risco moderado terão um sistema de aprovação 

automática. Bastará o empresário apresentar autodeclarações ou laudos de profissionais técnicos para 

obter a liberação. 

Somente as atividades de alto risco continuarão com o sistema tradicional de 

licenciamento, com a utilização de recursos públicos e de funcionários para fiscalização e análise, o 

que não e no caso em concreto aplicado.  

Em detrimento da exigência editalícia, confrontar o disposto na legislação vigente, 

tornar-se-á estritamente ilegal tal exigência. 

Assim sendo, EXPLICITA a irregularidade neste exposta, pede-se e aguarda-se pelos 

esclarecimentos efetivos desta CPL e demais setores envolvidos, no que concerne a elaboração de 

edital em conformidade legal. 
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3 – INFORMAÇÃO 

Informa-se previamente, que fora realizado comunicação ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA do Estado do Mato Grosso, para que tome as providencias e 

medidas cabíveis frente ao respectivo Poder Público, quanto aos fatos nesta exordial informada no 

item 2, alínea ‘b’, bem como, ao Tribunal de Contas do Estado. 

4 – DOS PEDIDOS 

Em face dos esclarecimentos pertinentes e mister, para a evolução do certame 

licitatório em evidência, bem como, por ser de suma relevância, pede-se e aguarda-se desta D.CPL, a 

resposta dos referidos, bem como, a possível retificação de clausulas que porventura venham a 

infringir dispostos legais e/ou impedir a elaboração de proposta firme e segura frente ao presente 

certame, bem como, a inclusão de cláusulas que visam corroborar com a licitude e segurança na 

execução contratual. 

 

Sem mais para o momento, atenciosamente. 

Rio Branco, 10 de julho de 2020. 

 

 

____________________________________________________ 

EVELET – EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE EIRELI EPP 

CNPJ N° 08.234.283/0001-48 

TAYNAN NASCIMENTO PINHEIRO 

PROCURADORA ‘AD JUDICIA ET EXTRA’ 

OAB RO 8521  

OAB AC 5120 

 

 

1. FAR-SE-Á PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE: PROCURAÇÃO AD JUDIA ET EXTRA E 

CONTRATO SOCIAL. 
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