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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 

 

Data 28/03/2022 Horário início: 09:00h 

Licitação /Modalidade 
CONCORRÊNCIA 

PROCESSO 

Nº 02/2022 

Nº 13/2022 

 

OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para serviços de limpeza urbana em geral, capinação, varrição, roçadas mecanizadas 

e manuais nas vias e logradouros públicos pavimentadas ou não, jardinagem, pintura de meio fio, varrição mecanizada de 

vias e logradouros públicos, raspagem mecanizada de sarjetas e vias pavimentadas, serviços de desobstrução mecânica de 

bocas de lobo, ramais e galerias de águas pluviais, limpeza e saneamento da Orla durante a temporada de verão, com 

fornecimento de maquinários, equipamentos, materiais e mão de obra e a destinação dos resíduos em locais devidamente 

licenciados, conforme especificação contida neste Termo de Referência e seus Anexos. 

 

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 5286/2022. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos 

Municípios, Jornal de Grande Circulação e Site Oficial do Município no dia 25/02/2022 a fim de ampla divulgação. Exatamente às 

08:30 encerraram os prazos para protocolo de envelopes de habilitação e proposta. Protocolaram envelopes as empresas:  

 

Data Prot. Horário Empresa CNPJ/MF 

25/03/2022 38 09:20 SERRANA ENGENHARIA LTDA 83.073.536/0001-64 

25/03/2022 39 10:04 ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA 03.682.232/0001-65 

28/03/2022 40 08:18 
SANITARY SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

EIRELI 
22.669.103/0001-81 

 

Iniciada a sessão, os membros da CPL rubricaram os credenciamentos e, logo em seguida, os envelopes de habilitação e 

proposta, os quais encontravam-se devidamente lacrados. Em seguida foram abertos os envelopes de habilitação das empresas 

licitantes, analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado pela CPL o disposto 

a seguir:  

 

Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

1 REF. SANITARY SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI 

1.1. Empresa não apresentou vínculo com o responsável técnico, Sr. Jefferson da Silva Garcia, porém, apresentou vínculo 

com o responsável técnico Sr. Vitor Sandrini Castelo Branco; 

1.2. O acervo apresentado referente aos serviços de varrição mecanizada, varrição manual e raspagem são insuficientes, 

descumprindo o item 6.3.1.4.1 do Edital; 

1.3. Não foi apresentado acervo referente à EQUIPES para desobstrução de boca de lobo, apenas em quantitativo de 

unidades de bocas de lobo, descumprindo o item 6.3.1.4.1 do Edital. 

CONSIDERAÇÕES DA CPL: Quanto ao item 1.1, a CPL baixou diligência e verificou que os documentos estavam de acordo, 

não sendo motivo para inabilitação, tornando a empresa HABILITADA. 

Quanto aos itens 1.2 e 1.3 a CPL considera a empresa INABILITADA. 

Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

2 REF.: SERRANA ENGENHARIA LTDA 

2.1. Não foi apresentado acervo referente aos serviços de limpeza de praia e limpeza de boca de lobo, descumprindo o item 
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6.3.1.4.1 do Edital. 

CONSIDERAÇÕES DA CPL: Neste quesito a CPL considera a empresa INABILITADA. 

 

Portanto, as empresas SERRANA ENGENHARIA LTDA e SANITARY SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI foram 

consideradas INABILITADAS. A empresa ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA estava de acordo com o Edital e foi 

considerada HABILITADA. Tendo em vista o Decreto Estadual nº 1.794/2022, Decreto Municipal nº 5323/2022 e a Resolução 

001/2021, os documentos de habilitação serão escaneados e disponibilizados no Site Oficial do Município para acesso aos 

interessados. Registra-se que os representantes das empresas SANITARY SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI e 

ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA abrem mão do seu direito de recurso. Cientes os licitantes do resultado supra, fica a 

empresa SERRANA ENGENHARIA LTDA notificada e aberto o prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. O recurso deverá ser protocolado formalmente através do site https://itapoa.atende.net/ ou pelo e-mail 

licitacoes@itapoa.sc.gov.br até o dia 05/04/2022, em horário de expediente da Prefeitura, das 07h30 às 13h30. 

Se a empresa quiser declinar do seu direito de recurso deverá fazer através de protocolo no site https://itapoa.atende.net/ 

ou pelo e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br. 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 às 11h10. 

 

 

 

 

 

 

FERNANDA CRISTINA ROSA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 
 
 
 

LAYRA DE OLIVEIRA 
1ª VICE–PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA 
3ª VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO 

RICARDO LASTRA 
CONTADOR 

MEMBRO TÉCNICO 
 
 
 

DÉCIO FURTADO DE SOUZA JUNIOR 
MEMBRO TÉCNICO 

ARQUITETO E URBANISTA 
 

Licitantes: 
 
 
 
 

ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA 
JOSIELTON DE LIMA 

 
 
 
 
 
 
SANITARY SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

EIRELI 
JÉSSICA DA ROSA DE PIERI 
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