
 

 

1/1 
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DESPACHO DE DECISÃO  
 

Data 23/06/2021 Horário início: 09h00min 

Licitação /Modalidade 
TOMADA DE PREÇO 

PROCESSO 
Nº 05/2021 
Nº 33/2021 

 

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUTAR REFORMA E ADEQUAÇÕES DAS UNIDADES: CEI PEQUENO APRENDIZ, 
EMEF AYRTON SENNA, EMEF MONTEIRO LOBATO, EMEF FREI VALENTIM, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CRECHE LUA DE CRISTAL, COMPREENDENDO UMA ÁREA DE 907,76 M², CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. 
 

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, reuniram-se os Membros da Comissão 
Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 4522/2020. Visando despachar acerca do andamento do 
processo licitatório tendo em vista o resultado da ata de sessão pública de 11/06/2021 aonde foram inabilitadas as únicas 
empresas participantes do pleito, com prazo de recurso findo em 21/06/2021 até as 13h:30min, visto que ambas as 
empresas não impetraram recurso.  Foram as considerações de inabilitação da CPL:  
 

Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

1 REF.: DEEP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 

1.1 Apresentou Documentos de identificação sem autenticação, apesar de haver QR Code para consulta trata-se de uma 
cópia simples não sendo possível validar a autenticidade do documento, descumprindo o item 2.6.1 do Edital. 
1.2. Apresentou o cálculo de solvência geral assinado apenas pelo contador, sem assinatura do representante legal da 
empresa, e o mesmo cálculo apresentado estando incorreto, descumprindo o item 2.4.6 do Edital.  
Neste quesito, a CPL considera a empresa INABILITADA. 

Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

2 REF.: MW – AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA 

2.1 Apresentou Documentos de identificação sem autenticação, sendo cópia simples descumprindo o item 2.6.1 do Edital; 
2.2 Apresentou Certidão Municipal vencida e sem autenticação, descumprindo o item 2.6.1 do Edital. 
Neste quesito, a CPL considera a empresa INABILITADA. 

No mais, por unanimidade dos membros a Comissão deliberou a aplicar os termos do edital de licitação especificamente a 
cláusula nº8. DO PROCEDIMENTO (ART. 43): “8.10. Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as 
propostas técnicas forem desclassificadas, ou ainda, todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão 
Permanente de Licitações poderá fixar prazo para apresentação de nova documentação ou de novas propostas que atendam 
às exigências estabelecidas neste Edital, na forma do §3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93”. Assim se depreende a Lei nº 
8.666/93 em seu art.48. § 3º: “Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação 
ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo 
para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)”. Portanto tendo em vista a legislação e o edital, fixa-se o prazo 
máximo até 06/07/2021  em horário de expediente do Paço Municipal, ou seja das 07h:30min às 13h:30min, para 
apresentação regular dos documentos que ocasionaram suas inabilitações cito as empresas DEEP ENGENHARIA E 
PROJETOS LTDA e MW – AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA, o qual deverão ser entregues em envelope fechado no Setor 
de Licitações e Contratos do Município, sito a Rua Mariana Michels Borges, nº201, localidade de Itapema de Norte, 
Prefeitura Municipal de Itapoá, 2ºpiso, os envelopes remetidos via correio deverão cumprir o prazo estipulado.  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 

ELASIO FRISANCO 
MEMBRO  
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MEMBRO 
 
 

 
CARLOS RAMOS JUNIOR 

MEMBRO 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art48§3

