
 

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 

 
 

   

1/2 
 

 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022, REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022, PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº 31/2022 - ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO, PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO. 

 

Ao quinto dia do mês de abril de 2022, a partir das 11:30 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SALA DE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS, fizeram-se presentes o(a) Pregoeiro(a) do Município, o(a) Sr(A) LAYRA DE OLIVEIRA, e a 

respectiva Equipe de Apoio composta pelos membros, DAIANE BATISTA e RICARDO LASTRA, nomeados pelo (a) Decreto 

nº 5287/2022, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA do Pregão Presencial nº 19/2022, que tem como objeto a 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, transporte e descarte dos 

dejetos de banheiros químicos comuns e PNE (PcD), para atender aos eventos da Secretaria Municipal de 

Turismo e Cultura, conforme as especificações e disposições constantes no Termo de Referência, partes 

integrantes do Edital. No horário definido no Edital, o(a) Pregoeiro(a) iniciou a sessão informando aos representantes 

presentes os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do Pregão, e ressaltou que a ausência deles, 

quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao 

disposto na ata. Após rubricado os envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação, iniciou-se a fase de credenciamento 

dos representantes: 
 

Participante 

Empresa Representante 

BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS LTDA ME ANTONIO CARLOS ALVES BOSSO 

CAMILA VENTURIN ZAPPELLINE PAIVA – ME HAROLDO FERNANDO PAIVA 

 

Analisados os documentos foi constatado que a empresa CAMILA VENTURIN ZAPPELLINE PAIVA – ME apresentou 

Declaração de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte, porém, não apresentou a Certidão da 

Junta Comercial que comprove a situação, descumprindo o item 5.1.4 do Edital. Nesta toada, tem-se o entendimento da 

douta Juíza da Comarca de Itapoá, Aline Vasty Ferrandin na sentença do mandado de segurança nº 5002838-

60.2021.8.24.0126/SC, in verbis: 

 

Sabe-se que os processos licitatórios são norteados pelo princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório/edital, o qual estabelece as regras a serem observadas no procedimento por todos os envolvidos, 
inclusive a Administração. Sobre o tema, eis a doutrina: 
 

O instrumento convocatório (edital ou carta convite) é a lei interna da licitação que deve ser respeitada pelo 
Poder Público e pelos licitantes. Segundo o art. 41 da Lei8.666/1993, a “Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Trata-se da aplicação 
específica do princípio da legalidade, razão pela qual a não observância das regras fixadas no instrumento 
convocatório acarretará a ilegalidade do certame. (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e 
contratos administrativos: teoria e prática.9. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020. p. 9). 

 

Sendo assim, em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a empresa foi credenciada apenas 

para o item 1, conforme item 4.5 do Edital, destinado à ampla concorrência. A empresa CAMILA VENTURIN ZAPPELLINE 

PAIVA – ME questionou a apresentação do documento de identificação apresentado pela empresa BOSSO ALUGUEL DE 

PALCOS E COBERTURAS LTDA ME pois não possui autenticação, conforme item 5.1.1 alínea “a” do Edital, que dispõe: “Se 

dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa (todos os documentos relacionados abaixo deverão ser 

apresentados por meio de cópia autenticada)”. Neste quesito, a Pregoeira e Equipe de Apoio não acatam a alegação, 

tendo em vista que foi apresentado cópia do documento juntamente com o documento original no ato da sessão, não 

sendo motivo para não credenciamento. Portanto, os documentos da empresa BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E 

COBERTURAS LTDA ME foram achados conforme. Em seguida foram abertos os envelopes de Propostas de Preços das 

empresas licitantes para avaliação do atendimento das especificações exigidas no edital (Anexo V do Edital). Após 

analisadas as propostas foram achadas conforme. Registra-se que, não obstante a conferência procedida pela Pregoeira e 

Equipe de Apoio, ficam as licitantes vencedoras responsáveis pela prestação de serviços que atendam todas as 

especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas no Edital. Na sequência iniciou-se 

a etapa de lances verbais, onde foi utilizado o disposto no Artigo 4º inciso VIII da Lei 10.520/2002, oferecendo aos 

classificados para o lance a oportunidade de redução dos preços ofertados nas propostas escritas conforme Termo de 

Lances e Vencedores em anexo aos autos. Encerrados os lances verbais, foi aberto o envelope de habilitação da empresa 

ofertante dos menores preços, para verificação do atendimento às condições de habilitação constantes em edital, onde foi 

indagado pela empresa CAMILA VENTURIN ZAPPELLINE PAIVA – ME que a LAO apresentada pela empresa BOSSO 
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ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS LTDA ME seria somente para serviço de coleta e transporte rodoviário de efluentes, 

atividade 53.20.20, descumprindo o item 6.10.5 do Edital, o qual solicita Licença Ambiental de Operação (LAO) para 

descarte dos dejetos de banheiros químicos. Na sequência, foi baixado diligência ao Sr. Walderland Michel Machado, 

Engenheiro Ambiental lotado na SEMAI, o qual verificou a documentação e constatou que a LAO apresentada trata-se 

apenas de coleta e transporte de efluentes, sendo que deveria ser apresentado para atividade de descarte dos dejetos de 

banheiros químicos. Portanto, a empresa foi considerada INABILITADA. Passando a fase seguinte, foi analisado os 

documentos de habilitação da 2ª colocada, CAMILA VENTURIN ZAPPELLINE PAIVA – ME, o qual foi constatado pelo 

Engenheiro Ambiental, que a mesma apresentou LAO para transporte no estado do Paraná, contrato com a empresa de 

destinação SANEPAR, porém não apresentou a LAO para descarte de dejetos de banheiros químicos, e nem a LAO para o 

transporte de efluentes sanitários em Santa Catarina, sendo esta uma atividade passível de licenciamento ambiental neste 

estado. Portanto, foi considerada INABILITADA. O representante credenciado da empresa CAMILA VENTURIN 

ZAPPELLINE PAIVA – ME manifestou interesse em interpor recurso nos seguintes termos: “venho através deste, pedir a 

Sra. Pregoeira intenção de recurso a inabilitação da empresa CAMILA VENTURIN ZAPPELLINE PAIVA – ME, pois a mesma 

apresentou todos os itens do Edital”. O representante credenciado da empresa BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E 

COBERTURAS LTDA ME manifestou interesse em interpor recurso nos seguintes termos: “Camila não possui LAO de SC, 

não podendo executar serviço no estado SC. Não apresentou a LAO da estação (descarte). LAO do IAP ou IMA/PR não 

tem validade em SC. Assim como a LAO do IMA/SC não tem validade no PR. Cada estado é responsável exclusivo por seu 

licenciamento”. Portanto, fica aberto o prazo de direito de recurso, nos termos do inciso vinte do Artigo 4º da Lei 

10.520/2002, até o dia 11/04/2022, em horário de expediente da Prefeitura, das 07:30 às 13:30. Os recursos 

poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br, ou através do site www.itapoa.atende.net. Nada 

mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, encerrando às 14h00. 

  

Itapoá, 05 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

LAYRA DE OLIVEIRA 

Pregoeira 

 

DAIANE BATISTA 

Membro 

 

 

RICARDO LASTRA 

Membro Técnico 

Contador 

Apoio: 
 
 
 
Walderland Michel Machado 
Engenheiro Civil 
SEMAI 
 
 

 

Licitantes:  

 

 

 

 

BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS LTDA ME 

ANTONIO CARLOS ALVES BOSSO 

CAMILA VENTURIN ZAPPELLINE PAIVA – ME 

HAROLDO FERNANDO PAIVA 
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