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COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS E JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 E LICITAÇÕES DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016 

 ATA Nº 03 

 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Estudos e 

Julgamento de Propostas e Licitações, nomeada pela Portaria nº 22.250, de 17 de março de 2016, para dar 

prosseguimento ao processo em epígrafe. Presente in-loco, compareceu o Sr. Geraldo Olivo Tres, representante da 

empresa GTS Engenharia Ltda. Dando início aos trabalhos, constatou-se que a empresa Construtora LF Ltda – ME 

protocolou recurso contra a decisão de sua INABILITAÇÃO pela Comissão de Licitação - Processo nº 2016/8034, de 

05/07/2016. As empresas CONSTRUTORA TRES LTDA, BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA – EPP e  

CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA, não se manifestaram quanto as alegações constantes das Atas nº 01 e 02 da 

respectiva licitação. Após analisado o recurso interposto a Comissão de Licitação mantêm a sua decisão pela 

INABILITAÇÃO da Construtora LF Ltda – ME, tendo em vista que as alegações feitas no recurso caberiam em caso 

de impugnação ao edital, pois ao participar da licitação a mesma está concordando com todos os requisitos solicitados 

no edital. A Comissão não pode deixar de exigir dos participantes documentos previstos no edital para fins de 

habilitação das empresas. Em relação as demais empresas, a Comissão decide pela INABILITAÇÃO das mesmas, 

considerando que o atestado apresentado pela Construtora Tres Ltda não atende aos itens 7.2.4.2 e 7.2.4.3 do edital, 

por não ser de característica técnica similar ao da obra que está sendo licitada, decisão esta embasada no parecer 

técnico da Arquiteta do Município, Srª Mara Beatriz Mardini Paz. A inabilitação das empresas BOA FÉ 

CONSTRUÇÕES LTDA – EPP e  CONSTRUÇÕES PRIMO LTDA, está embasada por constarem da lista do 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas do Portal da Transparência – Governo Federal -  

http://www.portaltransparencia.gov.br. A Comissão abre prazo para recurso de 5 (cinco) dias úteis, conforme Art. 109 

Inciso I da Lei nº 8.666/93, bem como encaminha o processo a autoridade superior, tendo em vista que a comissão 

manteve sua decisão em relação ao recurso da empresa Construtora LF Ltda – ME. A Comissão se reunirá novamente 

no dia vinte de julho de dois mil e dezesseis, às nove horas, para prosseguimento do certame. Nada mais havendo a 

tratar a sessão foi encerrada da qual, resultou a presente ata por todos assinada. Tupanciretã, 29 de junho de 2016. 
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