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ATA DE REUNIÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.
CAMAÇARI
ESTADO DA BAHIA

Data Abertura: 24 de março de 2022 Horário: 14:30hs
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma completa do telhado da Câmara
Municipal de Camaçari, de acordo com as condições e especificações constantes no Termo
de Referência.
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março do ano de 2022, às 14:30 horas, na sala da COPEL, esteve
reunido o Supervisor de Manutenção Predial com a Comissão Permanente de Licitação – COPEL,
designada pela Portaria 027, de 24 de janeiro de 2022, devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico,
para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios da Tomada de Preços nº 001/2022.
O Presidente abriu a sessão informando que a licitante JC3 ENGENHARIA EIRELI deixou de apresentar
o termo de abertura e encerramento, documento previsto no item 7.2.4 do Edital, sub-item a.4, “c”.
Nesse sentido, como medida saneadora e considerando tratar de documento que possui conteudo preexistente, com fundamento no § 6° da Lei 803/2007, o Presidente determinou a abertura de diligência e
concedeu prazo de 2 (dois) dias úteis para a licitante apresentar o referido documento.
Cumpre ressaltar que a medida tem respaldo não só na legislação municipal, mas também com a

mais moderna jurisprudência do TCU:
“Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à
abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as
licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida
oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo
dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado
almejado (fim)” (Acórdão 1211/2021 – Plenário TCU; Acórdão 2443/2021 – Plenário TCU)
Dessa forma, o Presidente encerrou os trabalhos e, nada mais havendo a tratar ou constar, foi lavrada a
presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.
Esta Ata será disponibilizada no Portal
(https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br).
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