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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
 

Data 14/04/2022 Horário início: 09:00h 

Licitação /Modalidade 
CONCORRÊNCIA 

REGISTRO DE PREÇO 
PROCESSO 

Nº 12/2021 
N° 31/2021 
Nº 71/2021 

 
OBJETO: 

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para elaboração de estudos, projetos elétricos e 
pareceres técnicos diretamente relacionados à iluminação pública, conforme edital 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 19/11/2021 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 

07/04/2022 66 13:12 
OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS 
EIRELI 

14.025.783/0001-72 

14/04/2022 68 07:40 MIC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 33.567.094/0001-34 

14/04/2022 69 08:30 
WORKLIGHT SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ELÉTRICA E 
AUTOMAÇÃO LTDA 

38.230.831/0001-22 

 
Iniciada a sessão, os membros da CPL rubricaram o credenciamento 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 o 
disposto a seguir: 
 

Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

1 REF.: WORKLIGHT SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO LTDA 

1.1. Apresentou balanço e DRE fora da formatação do Sped Fiscal, descumprindo o item 7.6.3.3 do Edital; 
1.2. Apresentou CAT comprovando a execução dos serviços em desconformidade com a unidade “horas técnicas” solicitada 
no Edital, descumprindo o item 7.6.4.4.1 do Edital, sendo apresentado em volt’s, quilowatt’s, unidades (luminárias), watt’s, 

metros, unidades (pontos) e quilômetros; 
1.3. Apresentou o balanço e a DRE sem assinatura do responsável da empresa, descumprindo o item 7.6.3.2.1 do Edital. 
CONSIDERAÇÕES DA CPL: Quanto ao item 1.1, registra-se que foram retirados da sala o balanço patrimonial e o DRE para 
apoio técnico do gerente da contabilidade. Neste quesito, não é possível dar autenticidade ao documento apresentado, tendo 
em vista que foi apresentado um documento avulso da empresa Global Assessoria Contábil, considerando a empresa 
INABILITADA neste quesito. 
 
Quanto ao item 1.2, registra-se que foram retirados da sala para análise de apoio da engenharia civil da Secretaria de 
Planejamento 55 páginas dos documentos da empresa. Neste quesito, o entendimento da engenharia é de que não possuímos 
tabela que possibilite a conversão das quantidades dos serviços executados pela licitante em horas técnicas, portanto a CPL 
acata o parecer técnico, e considera a empresa INABILITADA neste quesito. 
 
Quanto ao item 1.3, em analogia a sentença oriunda do mandado de segurança nº 5001764-68.2021.8.24.0126/SC o qual a 

douta Juíza Aline Vasty Ferrandin tem o seguinte entendimento:  
“Atualmente, estão disponíveis meios tecnológicos de verificação dos documentos contábeis mencionados do dispositivo legal, 
de modo que a exigência editalícia reduz a concorrência de maneira injustificada, em contradição aos interesse da coletividade 
e demais princípios inerentes à licitação.” 
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Em diligência ao contador do Município, o mesmo relata que somente é possível confirmar a autenticidade da entrega do Sped 
Fiscal, conforme recibo de entrega apresentado, e verificou-se que foi entregue na data de 13/04/2022 às 23:15. Entretanto, 
não foi possível atestar a autenticidade do balanço e da DRE apresentados, pois os dados não são de livre acesso público, 
somente a confirmação e validação da entrega do Sped. 
Inclusive, foi baixado diligência ao site “Central de Balanços” e não foi localizado o balanço desta empresa. 
Porém, em atendimento a sentença, a CPL não vislumbra motivo para inabilitação neste quesito (no que tange a assinatura do 
representante da empresa no balanço). 

Considerações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

2 REF.: OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI 

2.1. Apresentou o item 6.2.1 superior à 60 (sessenta) dias, descumprindo o item 6.2.1 do Edital; 
2.2. Apresentou atestados totalizando 140h (70h+70h) de projeto de iluminação cênica e temática, descumprindo o item 
7.6.4.4.1. o qual solicita “elaboração de projeto de iluminação dirigida (fachadas e painéis).” 
CONSIDERAÇÕES DA CPL: Quanto ao item 2.1, a CPL não vislumbra motivo para inabilitação, tendo em vista que a 
empresa se enquadra na Lei Complementar nº 123/2006 e caso seja declarada vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para apresentação, conforme item 11.1.1. do Edital. 
Quanto ao item 2.2, a CPL não vislumbra motivo para inabilitação, tendo em vista que conforme Parecer Técnico nº 002/2022 
sob fls. 208, iluminação dirigida e cênica são equivalentes e atendem os objetivos iniciais do certame.  
Portanto, a empresa foi considerada HABILITADA. 

 
Registra-se que foram consultados via aplicativo “Vio” os QR-Code dos documentos do item 7.6.1.1 “documento de 
identificação com foto” de todas as empresas, e foram achados conforme. Portanto, a empresa WORKLIGHT SOLUÇÕES EM 

ENGENHARIA ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO LTDA foi considerada INABILITADA. As empresas OPOS OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS 
OBRAS E SERVIÇOS EIRELI e MIC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA estavam de acordo com o edital, e, portanto 
consideradas HABILITADAS. 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. Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos notificados e aberto o prazo de direito de 
recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Os recursos deverão ser protocolados formalmente através do site 
itapoa.atende.net ou pelo e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br até o dia 28/04/2022, em horário de expediente da 
Prefeitura, das 07h30 às 13h30. As empresas que quiserem declinar do seu direito de recurso deverão fazer através de 
protocolo no site https://itapoa.atende.net/ ou pelo e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br. Nada mais havendo digno de 
nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes às 12:00h. 
 
 
 

 
FERNANDA CRISTINA ROSA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA 

MEMBRO 
 
 
 
 

RICARDO LASTRA 
MEMBRO TÉCNICO 

CONTADOR 
 

DÉCIO FURTADO DE SOUZA JUNIOR 
MEMBRO TÉCNICO 

ARQUITETO E URBANISTA 

Licitante presente: 
 
 
 
MIC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
MAURICIO MURUSSI DE OLIVEIRA 
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