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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E JULGAMENTO DE ENVELOPES DE GARANTIA, PROPOSTAS E

HABILITAÇÕES.

Data 27/07/2018 Horário início: 13h30min

Licitação /Modalidade
CONCORRÊNCIA

PROCESSO
Nº 01/2016
Nº 22/2016

OBJETO:

CONCESSÃO  PARA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO  COLETIVO  DE  PASSAGEIROS,  E
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO,
EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Especial de

Licitação, conforme Decreto Municipal nº 3647/2018. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial do

Estado de Santa Catarina,  Jornal  Diário de Circulação no Estado, Diário Oficial  dos Municípios, site e mural  público

municipal, no dia 26/06/2018 a fim de ampla divulgação. Exatamente as 18:h00min do dia 26/07/2018, encerraram os

prazos para protocolo de envelopes de propostas, registra-se que a empresa TRANSITA TRANSPORTE ITAPOÁ TURISMO

E ALUGUEL LTDA protocolou o envelope com atraso, às 18h:26m, a mesma apresentou os envelopes com o CNPJ da

Prefeitura e não da empresa. Diante de tal fato, deve ser levado em conta o Princípio da Razoabilidade "Não deve ser

afastado candidato do certame licitatório, por meros detalhes formais. Deve o consulente avaliar, nesta medida, se o

atraso dos interessados é irrelevante, se não causa prejuízo à condução dos trabalhos e ao interesse público’’, conforme

Parecer FECAM n° 1783 de 25/02/11 - Licitação Pública. O princípio da igualdade na licitação é bastante claro: O

objetivo na licitação é o maior número de participação de concorrentes, e não à limitação, pois, desta forma, estaria

restringindo e prejudicando a Administração Pública de se obter a proposta mais vantajosa, conforme Artigo 3° da Lei

8.666/93 “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta

mais vantajosa  para  a  administração e a promoção do desenvolvimento  nacional  sustentável  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 lhes são correlatos.”. O caráter competitivo abre maior concorrência para a seleção da proposta mais

vantajosa, vedado condições que impeçam ou dificultem a ampla participação na disputa, conforme sentença do TJ-RS.

Em suma,  levando em conta fatores  já  mencionados,  não se anula  o procedimento diante de meras  omissões  ou

irregularidades formais. “O Edital não pode conter exigências inúteis, desarrazoadas ou desproporcionais, que violem o

caráter de competitividade do certame.’’ (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO). Diante de tais fatos, a

comissão especial  acata em favor da empresa,  determinando a participação da mesma. Protocolaram envelopes as

empresas:

Data Prot. Horário Empresa CNPJ/MF Representante

26/07/2018 01 16h:19m OCEÂNICA SUL TRANSPORTES LTDA 05.314.329/0001-40 HASSAN HUSSEIN
DEHAINI JUNIOR
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26/07/2018   02 18h:26m TRANSITA  TRANSPORTE  ITAPOÁ

TURISMO E ALUGUEL LTDA 04.632.523/0001-01 NÃO CREDENCIADO

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram os três envelopes: Envelope n° 01 – Garantia de Proposta, Envelope n°

02 – Proposta Econômica, Envelope n° 03 – Documento de Habilitação, os quais encontravam-se devidamente lacrados.

Iniciou-se a fase de credenciamento dos representantes, analisados todos os documentos e rubricados por todos os

presentes.  Em  análise  dos  documentos  apresentados  pela  empresa  TRANSITA  TRANSPORTE  ITAPOÁ  TURISMO E

ALUGUEL LTDA, verificou-se faltante além da Carta de Credenciamento, documento que configurasse a outorga de

poderes de decisão ao representante indicado, uma vez que, no Contrato Social apresentado, o referido representante

apesar de configurar-se como sócio, tem seus poderes condicionados à assinatura conjunta do Sr. Marcelo Augusto

Gomes Pereira, já, no documento de procuração a outorga de poderes é efetuada por individuo nomeado como diretor,

o Sr. Humberto José Gomes Pereira, sem qualquer demonstração de que o mesmo é pertencente ao quadro societário

da  referida  empresa,  deste  feito,  não  foi  considerado  representante  credenciado  para  a  empresa  TRANSITA

TRANSPORTE ITAPOÁ TURISMO E ALUGUEL LTDA. Os documentos de credenciamento apresentados  pela empresa

OCEÂNICA SUL TRANSPORTES LTDA foram achados conforme e credenciado o representante supramencionado. Em

seguida foram abertos os envelopes nominados Envelope 1 – Garantia de Proposta das empresas licitantes, analisados

todos os documentos, foram achados conforme. Na próxima fase, foram abertos os envelopes nominados Envelope 2 –

Proposta Econômica e analisados todos os documentos por todos os presentes. Ao ser consultado, quanto a eventuais

questionamentos, o representante da empresa OCEÂNICA SUL TRANSPORTES LTDA manifestou-se apontando a falta do

Plano de Negócios na documentação de proposta apresentada pela empresa TRANSITA TRANSPORTE ITAPOÁ TURISMO

E ALUGUEL LTDA e o horário de protocolo de envelopes da mesma empresa que ultrapassou o horário limite definido no

edital. Sem mais questionamentos, e, a fim de ter melhores condições de análise das propostas econômicas e solicitar

apoio aos setores jurídico e contábil, a CPL suspendeu a sessão pública pelo período de uma hora. As propostas foram

reanalisadas,  confirmando-se  faltante  o  Plano  de  Negócios,  exigido  no  item  15.5  do  edital,  na  documentação

apresentada pela empresa TRANSITA TRANSPORTE ITAPOÁ TURISMO E ALUGUEL LTDA, de modo a corroborar essa

informação, baixou-se diligência ao site do SEBRAE obtendo-se inúmeras orientações a respeito da constituição de um

Plano de Negócios e sua importância “O plano irá orientá-lo na busca de informações detalhadas sobre o ramo, os

produtos e os serviços a serem oferecidos, bem como possíveis clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente,

sobre os pontos fortes e fracos do negócio, contribuindo assim para a identificação da viabilidade da ideia e na gestão

da empresa”.  Ainda, conforme pesquisas realizadas, o Plano de Negócios deverá conter os objetivos, a missão, os

valores, metas e estratégias da empresa para demonstrar a viabilidade do projeto. Assim sendo, pelo descumprimento

do  item  15.5  do  edital  a  empresa  TRANSITA  TRANSPORTE  ITAPOÁ  TURISMO E  ALUGUEL  LTDA  foi  considerada

DESCLASSIFICADA. A documentação de proposta econômica apresentada pela empresa OCEÂNICA SUL TRANSPORTES

LTDA foi achada conforme e, portanto considerada vencedora desta concorrência:

Empresa Tarifa de Remuneração
OCEÂNICA SUL TRANSPORTES LTDA R$ 6,95

Após declarado o resultado da proposta econômica, o representante da empresa OCEÂNICA SUL TRANSPORTES LTDA

solicitou  que  seja  constado  em ata  que  “requer,  nos  termos  do  item 19.5  do  edital,  a  abertura  do  envelope  de

2/3



                 
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
RUA MARIANA MICHELS BORGES - 201 | Itapoá - SC | CEP: 89.249-000

Fone: (47) 3443-8800 | CNPJ: 81.140.303/0001-01
e-mail: licitacoes@itapoa.sc.gov.br

                 
habilitação” . O referido requerimento foi rejeitado pela CPL em cumprimento ao direito de recurso previsto no art. 109,

I, “b” da Lei Federal de Licitações nº8.666/93. Deste feito e, cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos

notificados e aberto  o prazo de direito  de recurso  previsto na Lei  8.666/93 e alterações  posteriores.  A sessão foi

suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-

se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes momento pelo qual e imediatamente aberto vistas aos autos para

cópias para apresentação de recurso exatamente às 17h:00min. 

RODRIGO FERNANDES DE SOUZA
PRESIDENTE

RAFAEL ALMEIDA VIDAL
VICE-PRESIDENTE

FERNANDA CRISTINA ROSA
MEMBRO

ISABELA RAICIK DUTRA POHL 
MEMBRO

Licitantes credenciados:

OCEÂNICA SUL TRANSPORTES LTDA
HASSAN HUSSEIN DEHAINI JUNIOR
CNPF/MF: 038.217.179-98
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