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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 
 

Data 14/06/2022 Horário início: 09:00h 

Licitação /Modalidade 
CONCORRÊNCIA 

PROCESSO 
Nº 09/2022 
Nº 44/2022 

 

OBJETO: 
Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução do 

projeto de implantação de pavimentação de blocos intertravados em via urbana denominada “Rua da Graça”, com área de 

906,26m de extensão, localizada no Balneário Itapema do Norte Gleba II, neste Município de Itapoá, conforme projetos, 

memorial descritivo, planilha orçamentária, e cronograma físico financeiro, partes integrantes do 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 do Estado de Santa Catarina, Diário Oficial dos Municípios, Jornal de Grande Circulação e Site Oficial do Município no 

dia 11/06/2022 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 

14/06/2022 111 08:24 DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA 27.404.978/0001-75 

14/06/2022 112 08:26 BARA CONSTRUÇÕES EIRELI 09.439.967/0001-49 
14/06/2022 113 08:53 JOINPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA  08.596.022/0001-78 

 

Iniciada a sessão, a Presidente da CPL registrou o atraso de 23m na entrega dos envelopes pela empresa JOINPAV 

PAVIMENTAÇÃO LTDA. Considerando a afastabilidade do formalismo exacerbado em detrimento dos demais princípios que 

regem o processo de licitação, em especial ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, o 

princípio da razoabilidade e o princípio da competitividade, a CPL decide por acatar o protocolo dos envelopes, visando ampla 

competição entre os licitantes, tendo em vista que só houve protocolo de apenas outras duas empresas. Neste sentido, o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná, através do Reexame Necessário: REEX 0001705-73.2018.8.16.0004 

(Acórdão): “3. Rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da 

lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, do tipo menor preço, na qual a existência de vários interessados é 

benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º).” Na 

sequência, os membros da CPL rubricaram os credenciamentos e, logo em seguida, os envelopes de habilitação e proposta, 

os quais encontravam-se devidamente lacrados. Registra-se que o representante presente da empresa BARA CONSTRUÇÕES 

EIRELI juntou procuração particular assinada por sócio sem o devido reconhecimento de firma, descumprindo o item 5.2.1.2 

do Edital, portanto não foi credenciado. 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.: BARA CONSTRUÇÕES EIRELI 
1.1. Não comprovou o vínculo com os técnicos profissionais apresentados, conforme o item 7.6.4.2 do edital, uma vez que 

anexou contratos de trabalhos subscritos por procurador desconhecido, sem apresentar o documento de procuração para 

tanto.  
CONSIDERAÇÕES DA CPL: Portanto a empresa foi considerada INABILITADA.  
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Portanto, a empresa BARA CONSTRUÇÕES EIRELI foi considerada INABILITADA. As empresas DIMENSE ENGENHARIA E 

CONSTRUTORA e JOINPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA estavam de acordo com o Edital e foram 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. 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 24/06/2022, em horário de expediente da Prefeitura, das 07h30 às 

13h30. A empresa que 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. Nada mais havendo digno de nota, nem a 

tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes às 10h10m. 
 

 

 

 

 

ISABELA RAICIK DUTRA POHL RISSI 
1ª PRESIDENTE-ADJUNTA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 
 
 
 

RICARDO LASTRA 
MEMBRO TÉCNICO 

CONTADOR 

LUIS IRINEU DENES 
MEMBRO TÉCNICO 

ENGENHEIRO CIVIL 
 

 
Licitantes: 
 
 

DIMENSE ENGENHARIA E CONSTRUTORA 
LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR 
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