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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA REVISÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS – 2ºCOLOCADO  

Data 15/01/2020 Horário início: 12:45min 

Licitação /Modalidade 
TOMADA DE PREÇO 

PROCESSO 

Nº 28/2019 

Nº 132/2019 
 

OBJETO: 

Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução da 
sala de música da Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada a Rua Walter Crisanto, nº678, Balneário Itapema do Norte, 
neste Município, com metragem de 540 m2, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes 
integrantes do edital. 

 

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

Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 4064/2019. Afim  de deliberar sobre atos de 

prazos da 1º(primeira) colocada vencedora do processo licitação conforme ata de sessão pública do dia 
12/12/2019, que tinha como prazo final de recurso a data de 20/12/2019, na data de 23/12/2019 foi enviado e-

mail para empresa CELSO KUDLA EMPREITEIRO EIRELI, e-mail esse indicado em sua proposta 
construtoraazulmaxx@hotmail.com aonde delimitava o prazo de até 13/01/2020 para apresentação de caução e 

até 29/01/2020 para apresentação do visto CREA/SC e que a perca dos prazos estabelecidos implicariam em 
desclassificação,  tendo em vista que empresa é do Estado do Paraná. Na mesma data do dia 23/12/2019 

através do telefone (41)3622-5180 a presidente de CPL  Sra. Fernanda Cristina Rosa, realizou a tentativa de 

contato com a empresa, o qual foi frustrada, no dia 02/01/2020 às 10h:00min foi realizada nova tentativa de 
contato com a empresa dessa vez, pela vice presidente de CPL, Sra. Karina Jussara dos Santos, o qual lembra-se 

que comunicou o funcionário “Carlos”, sobre os prazos e datas, e o mesmo informou que só havia ele na 
empresa e que estavam em recesso e retornariam somente no dia 06/01/2020. Já no dia 14/01/2020 momento 

pelo qual o Setor de Licitações não recebeu nenhum documento ou protocolo entrou em contato novamente com 

empresa em busca de saber o que havia acontecido, dessa vez quem atendeu a vice presidente da CPL, Sra. 
Karina Jussara dos Santos, foi o Sr. Rafael, o qual alega que desconhecia dos prazos, que não foi declarada 

vencedora, que iria entrar com processo que era a única prefeitura que possua esse procedimento, que não foi 
notificado. Porém ao nosso ver parece que a empresa ao entrar em recesso assumiu o risco da perca de prazos  

agindo com desídia tendo em vista que todos os prazos foram regulamentos em ata e em edital. Pois a  empresa 
foi sim declarada vencedora pela Comissão permanente de Licitação inclusive foi estipulado o prazo de recuso até 

o dia 20/12/2019, momento pelo qual a empresa deveria ter acompanhado pelo site oficial do  Munícipio a 

movimentação do processo conforme cláusula “9.2.3.1. A intimação que trata a clausula anterior será 
publicada na imprensa oficial do Município através do site www.diariomunicipal.sc.gov.br, e ficará 
a cargo da licitante o seu acompanhamento. Quando for o caso também será publicada no site 
www.itapoa.sc.gov.br, e para que nenhuma licitante ainda alegue desconhecimento poderá 
também a pedido do licitante ser enviada via e-mail”. Além disso no tocante a garantia o edital também é 

claro: 16. DA GARANTIA CONTRATUAL. 16.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, a 
empresa vencedora prestará, no prazo de até 10 (dez) dias após declarada vencedora, a garantia no 

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme o disposto no art. 56, § 1º, da 
Lei nº 8.666/93. [...]. Ocorre que a empresa assumiu o risco e este Munícipio tentou por varias vezes contato 

com a licitante e mesma simplesmente desconsiderou, e era extremamente claro a perca de prazo implicaria em 

desclassificação. Portanto por estes motivos a CPL decidi por desclassif icar a empresa CELSO KUDLA 
EMPREITEIRO EIRELI, e chamar a 2º(segunda) colocada declarando-a vencedora a empresa PALETA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA no valor de R$ 671.240,32, já determinando o prazo de apresentação de 
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caução até o dia 30/01/2020, sob pena de desclassificação. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à 

lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada 
mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes. 

 

 

FERNANDA CRISTINA ROSA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 

CARLOS RAMOS JUNIOR 

MEMBRO 

ELASIO FRISANCO 
MEMBRO 

 

LAYRA DE OLIVEIRA 
MEMBRO 

 
 


