
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ – SC
Comissão Permanente de Licitação

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

Data 30/03/2022 Horário início: 11h00min

Licitação /Modalidade
TOMADA DE PREÇO

PROCESSO
Nº 02/2022
Nº 12/2022

OBJETO:
Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais
para a construção de 72 (setenta e duas) gavetas com ossários, no Cemitério do Jaguaruna, conforme projetos,
memorial descritivo e planilhas orçamentárias, 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 5286/2022,  tendo em vista dúvida suscitada em razão da sessão
pública realizada nesta data para análise de documentos apresentados à Tomada nº 03/2022 - Processo nº 17/2022.
Ocorre  que na  sessão  mencionada,  a  empresa  JP  CARCERERI  SERVIÇOS GERAIS  EIRELI  ME não  apresentou  a
DECLARAÇÃO de conhecimento do objeto ou ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, descumprindo o item 2.3.2.2 do Edital,
sendo  considerada  INABILITADA,  e,  dada  a  proximidade  de  datas  e  semelhança  entre  as  documentações
apresentadas na sessão pública ocorrida em 30/03/2022 para a Tomada de Preço nº 03/2022 e em 29/03/2022 para a
Tomada de Preço nº 02/2022 a CPL entendeu por bem revisitar o processo e conferir novamente a documentação,
verificando que o documento faltante na  Tomada de Preço nº 03/2022 também havia faltado na Tomada de Preço nº
02/2022.  Verificado  o  erro  material,  registra-se  que  a  empresa  JP  CARCERERI  SERVIÇOS  GERAIS  EIRELI  ME,
participante  da  Tomada  de  Preço  nº  02/2022,  não  apresentou  a  DECLARAÇÃO  de  conhecimento  do  objeto  ou
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, descumprindo o item 2.3.2.2 do Edital, sendo considerada INABILITADA. Tendo em
vista que a empresa foi a única participante da respectiva licitação, fixa-se prazo de oito dias úteis para apresentação
de nova documentação conforme as exigências estabelecidas no Edital, item 8.10, na forma do § 3º do artigo 48 da
Lei nº 8.666/93. Cientes o licitante do resultado supra, fica o mesmo notificado e aberto o prazo para apresentação de
nova documentação, a qual deverá ser protocolada formalmente através do site www.i  tapoa.ate  nde.net   ou pelo e-
mail  licitacoes@itapoa.sc.gov.br até  o  dia  12/04/2022,  em horário  de  expediente  da  Prefeitura,  das
07:30h às 13:30h. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por
todos os presentes.
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