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ERRATA Nº 01 - TP 01/2020 

 

Processo Nº: 23805.250266/2020-93 
 
Objeto: : Tomada de Preços nº 01/2020. Retomada da construção do refeitório do Campus              
Itaberaba. 
 

A Comissão Especial de Licitação, constituída através da portaria nº 24, de 06 de abril de                
2020, para realização da Tomada de Preços nº 01/2020 que tem como objeto a Retomada da                
construção do refeitório do Campus Itaberaba, torna pública a presente errata sobre o             
Resultado do Julgamento de Habilitação, publicado no Diário Oficial da União – DOU em 05 de                
junho de 2020. Após reanálise dos documentos exigidos na habilitação do certame, pelo Setor              
de Engenharia, com amparo nas normas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no              
Estado da Bahia, a Comissão de Licitação reconhece como válido o documento que comprova a               
capacidade técnico-operacional da empresa CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE         
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 13.380.489/0001-16. Desse modo, com fulcro principal na           
Súmula 473/STF e no acórdão do TCU 1020/2000-Plenário, que diz que a Administração pode              
anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam 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 é que a Comissão vem                
a público retificar a decisão anteriormente proferida sobre a condição de habilitação das             
empresas participantes do certame licitatório, incluindo como HABILITADA a empresa          
CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº         
13.380.489/0001-16. Tal decisão será encaminhada para publicação no DOU na data de hoje,             
08/06/2020. 
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Membro 

 



  

 
___________________________________________ 
Robson de Souza Santos 
Membro 

 

 

2 de 2 


