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ATA DE ABERTURA DE PROPOSTA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 10/2022/PMN
PROCESSO INTERNO N.º 2022001405

Aos 28 (Vinte oito) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte 
e dois (2022), reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Nazaré, designada pela Portaria  n.º 006/2021, de 
11 de janeiro de 2022, composta pelos servidores YURI LIMA TEIXEIRA, 
KELMA MARIA NOVAES KÓS ARAUJO DE SOUSA e TIAGO RODRIGUES 
BANDEIRA, sob a presidência do primeiro deu início a sessão, com vistas a 
proceder a abertura do envelope nº 02 - PROPOSTA, da empresa HABILITADA 
na 1ª fase do certame: V.M LOCAÇOES E SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
EIRELI - CNPJ N.º 21.445.159/0001-90, referente a Tomada  de  Preços  nº  
10/2022/PMN que  tem  por  objeto  a  contratação de empresa para execução 
de obras de recapeamento de vias urbanas, no Município de Nazaré. Incialmente 
informou que consta no processo convocações para a abertura da proposta 
realizadas via e-mails das empresas participantes do certame e publicações no 
Diário Municipal, no Diário da União, seguindo os prazos fixados na legislação 
vigente (Lei 8.666/93 e alterações). Nenhuma empresa interessada apresentou 
representante para acompanhar abertura do mesmo. O Sr. Presidente solicitou 
que verificassem a inviolabilidade do envelope confirmando não haver nenhuma 
violação. Procedeu-se então a abertura de proposta da empresa citada, e neste 
momento o presidente repassou a proposta para rubrica e análise. Após a análise 
da proposta verificou-se que foram cumpridas as exigências do edital. A proposta 
da empresa V.M LOCAÇOES E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - CNPJ 
N.º 21.445.159/0001-90, foi de R$ 972.080,00 (novecentos setenta e dois mil 
e oitenta reais), já inclusos todos os custos para execução global dos serviços, 
com prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias. Nada mais havendo a tratar 
o senhor presidente deu por encerrada levando em consideração que a proposta 
apresentada pela empresa V.M LOCAÇOES E SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
EIRELI - CNPJ N.º 21.445.159/0001-90, está devidamente formalizada e satisfaz 
as exigências deste órgão e da Administração.  Encerra-se a presente sessão e 
lavrada a presente ata, também assinada pelos demais presentes. Informo também 
que esta Ata será disponibilizada no sítio deste município. Nada mais requerido 
nem a tratar, a sessão foi encerrada às 09:30 (nove horas e trinta minutos) e 
lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelo licitante definidos na presente ata.

YURI LIMA TEIXEIRA
Presidente da Comissão

TIAGO RODRIGUES BANDEIRA 
Membro da Comissão
KELMA MARIA NOVAES KÓS ARAUJO DE SOUSA
Membro da Comissão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado do Tocantins, no 

uso de suas atribuições legais e constitucionais, e considerando o Art. 43, VI, 
da Lei Federal 8.666/93 e alterações, 

RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a licitação, na modalidade Tomada de Preços n.º 

10/2022/PMN, realizada em 28 de novembro de 2022, por estar de acordo com 
a legislação em vigor.

II – ADJUDICAR a contratação do objeto licitado (Contratação 
de empresa para execução de obras de recapeamento de vias urbanas do 
Município de Nazaré), em favor a empresa V.M LOCAÇOES E SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE EIRELI - CNPJ N.º 21.445.159/0001-90, pelo valor respectivo 
de R$ 972.080,00 (Novecentos e setenta e dois mil e oitenta reais) por ser a 
proposta mais vantajosa para o Município. 

RESGISTE-SE, e PUBLIQUE-SE

PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARÉ, ESTADO DO TOCANTINS, 
aos 29 dias do mês de novembro de 2022.

CLAYTON PAULO RODRIGUES
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2022/FMAS

AUTOS: 2022001409
PROCESSO: Administrativo
CONTRATO: 05/2022
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022/FMAS
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social
CONTRATADO:MORAIS & PARREÃO LTDA - ME - CNPJ:11.131.525/0001-
82
OBJETO: Aquisição de Combustível. 
VALOR ESTIMADO DO CONTRATRO: R$ 54.990,00 (cinquenta e quatro 
mil novecentos e noventa reais)
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28/10/2022
ASSINANTES: VALDINEI ORIONE TORRES DA SILVA (Gestor 
Municipal),
MORAIS & PARRÃO LTDA – ME -. Representante legal: LIDIA ARAÚJO 
MORAIS

REUNIÃO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E 
APONTAMENTOS

Processo Administrativo: 20220001408
Modalidade: Tomada de Preços n° 011/2022/PMN 

A Constituição Federal determina que a administração pública 
obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. Explicita ainda, a necessidade de observância desses princípios ao 
exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes.

Para regulamentar o procedimento da licitação, foi editada a Lei 
Nacional nº 8.666/1993, cujos princípios norteadores da são: isonomia, 
legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório 
e julgamento objetivo. 

Dentre as principais garantias, destaca-se a vinculação da 
Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se, na 
verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros 
descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de 
diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, 
da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade 
administrativa e do julgamento objetivo. 

Porém, não se pode perder de vista, que a licitação tem por objetivo 
nevrálgico a contratação da proposta mais vantajosa. Para tanto, deve seguir 
um procedimento formal definido na Lei de Licitações e demais normativos 
aplicáveis. Mas que não deve seguir cegamente o formalismo excessivo que se 
prende a rigorismos desnecessários que colidem com a finalidade visada na norma 
e em detrimento da razoabilidade, da proporcionalidade, da competitividade, da 
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economicidade e do interesse público.

REPRESENTAÇÃO - MANTER IRREGULARIDADE - APLICAR 
MULTA - DETERMINAR - DAR CIÊNCIA - ARQUIVAR.

Em processos licitatórios devem ser evitados formalismos excessivos 
que possam dificultar a busca da proposta mais vantajosa.

(TCE/ES - Processo: 16137/2019-5 - Relator: Conselheiro LUIZ 
CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA- Acórdão: 00868/2021-4 - Órgão Julgador: 
2ª Câmara - Data da Sessão: 09/07/2021).

Após estas considerações, passamos agora a análise dos apontamentos 
levantados na sessão de abertura dos envelopes de habilitação e constante em 
sua ata:

a)- A CONSTRUTORA QUEIROZ EIRELI, fez os seguintes 
apontamentos em relação a Empresa PRADO ENGENHARIA:

1º) Item 6.4.1.5. O atestado técnico não estar contemplando o objeto 
licitado;

Segundo a revista do Tribunal de Contas da União1 “Atestados 
de capacidade técnica são documentos fornecidos por pessoa jurídica, de 
direito público ou privado, para quem as atividades foram desempenhadas 
com pontualidade e qualidade. É nesse documento que o contratante deve 
certificar detalhadamente que o contratado forneceu determinado bem, executou 
determinada obra ou prestou determinado serviço satisfatoriamente.

O objetivo do atestado de capacidade técnica é comprovar a 
experiência da empresa licitante no objeto licitado, a ser contratado. Razão pela 
qual, entendemos que o presente apontamento é suficiente para a inabilitação da 
Empresa PRADO ENGENHARIA.

Que a Empresa MR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES:
2º) Item 6.4.1.3 - Declaração de Visita técnica não reconhecida firma. 
Neste caso, há que se ponderar, que a exigência quanto à não 

reconhecimento de firma ou autenticação dos documentos constituiu mera 
formalidade, não podendo seu simples descumprimento gerar a inabilitação no 
processo licitatório, sendo mera irregularidade. 

O procedimento licitatório dever possibilitar a participação do maior 
número possível de interessados, de forma a satisfazer o interesse da coletividade, 
sendo inoportuno que o excesso de formalismo prejudique a competitividade 
do certame. Temos que a situação presente não é o suficiente para inabilitação 
da Empresa MR CONSULTORIA E CONSTRUÇOES.

O Representante da Empresa BORGES ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA fez os seguintes apontamentos em relação a Empresa 
CONSTRUTORA QUEIROZ EIRELI:

1º) Item 6.3.1. Certidão simplificada vencida;

Uma vez que a Certidão Simplificada não é obrigatória, uma vez 
que a mesma não consta do rol do art. 28 da Lei Nacional nº 8.666/1993.
Temos que a situação presente não é o suficiente para inabilitação da Empresa 
CONSTRUTORA QUEIROZ EIRELI.

2º) O responsável técnico Ledo Ivo José de Almeida não pertence ao 
quadro da empresa conforme o item 6.4.1.4.

Não é necessária a existência de vínculo trabalhista, razão pela qual, 
temos que a situação presente não é o suficiente para inabilitação da Empresa 
CONSTRUTORA QUEIROZ EIRELI.

3º) Falta carimbo da Empresa do CNPJ nas declarações.

Neste caso, há que se ponderar, que a exigência quanto à autenticação 
dos documentos bem como a colocação de carimbos, constituiu mera formalidade, 
não podendo seu simples descumprimento gerar a inabilitação no processo 
licitatório, sendo mera irregularidade, razão pela qual, temos que a situação 
presente não é o suficiente para inabilitação da Empresa CONSTRUTORA 
QUEIROZ EIRELI.

4º) O Item 6.4.1.5 a ART do responsável técnico não está no quadro 
da Empresa.

Ao verificamos ratificamos que o profissional Marcos Antonio faz 
parte do quadro técnico da empresa, razão pela qual, temos que a situação 
presente não é o suficiente para inabilitação da Empresa CONSTRUTORA 
QUEIROZ EIRELI.

A BORGES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, fez os 
seguintes apontamentos em relação a Empresa PRADO ENGENHARIA:

1º) O Item 6.4.1.5 a CAT falta estrutura metálica.

Segundo a revista do Tribunal de Contas da União2 “Atestados 
de capacidade técnica são documentos fornecidos por pessoa jurídica, de 
direito público ou privado, para quem as atividades foram desempenhadas 
com pontualidade e qualidade. É nesse documento que o contratante deve 
certificar detalhadamente que o contratado forneceu determinado bem, executou 
determinada obra ou prestou determinado serviço satisfatoriamente.

O objetivo do atestado de capacidade técnica é comprovar a 
experiência da empresa licitante no objeto licitado, a ser contratado. Razão pela 
qual, entendemos que o presente apontamento é suficiente para a inabilitação da 
Empresa PRADO ENGENHARIA.

O Representante da Empresa PRADO ENGENHARIA fez os 
seguintes apontamentos em relação a Empresa MR CONSULTORIA E 
CONSTRUÇÕES:

1º) Não apresentou ART de orçamento descumprindo o tem Item 6.4.3.
Uma vez que não se trata de mera irregularidade formal, entendemos 

que o presente apontamento é suficiente para a inabilitação da Empresa MR 
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES.

Que a Empresa BORGES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA:

1º) Na elaboração da ART de orçamento a atividade técnica está 
incompatível na quantidade de itens.

Uma vez que não se trata de mera irregularidade formal, entendemos 
que o presente apontamento é suficiente para a inabilitação da Empresa BORGES 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Que a Empresa CONSTRUTORA QUEIROZ EIRELI:
1º) O Seguro de garantia está com 90 dias, sendo que o prazo mínimo 

é de 60 dias após o prazo de vigência da proposta, somando um total de 120 dias.
Estipulou o Edital, em seu item 6.6.9 que o prazo de validade destas 

garantias será de no mínimo 60 (sessenta) dias após o prazo de vigência da 
proposta.

Assim sendo, não pode o prazo ser inferior a sessenta dias, neste 
caso, o prazo do seguro garantia apresentado é de noventa dias, o que atende 
perfeitamente a exigência do edital. Razão pela qual, entendemos que o presente 
apontamento é insuficiente para a inabilitação da Empresa CONSTRUTORA 
QUEIROZ EIRELI.

Cumpre, assim, darmos prevalência ao princípio constitucional da 
isonomia e bem assim aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, 
da razoabilidade e do julgamento objetivo, esta Comissão Permanente de 
Licitação, entende por bem inabilitar as Empresas, BORGES ENGENHARIA, 
PRADO ENGENHARIA e MR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES, por não 
cumprirem as normas constantes no Edital que rege o presente procedimento 
licitatório e, por oportuno, habilitar as Empresas CONSTRUTORA QUEIROZ 
EIRELI. 

Assim sendo, que se publique o extrato desse resultado, e que se 
convoque a Empresa CONSTRUTORA QUEIROZ EIRELI para a sessão de 
abertura do envelope de Proposta.

Sala da Comissão Permanente de Licitação, aos vinte e 29 dias do 
mês de novembro de dois mil e vinte e dois.

YURI LIMA TEIXEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TIAGO RODRIGUES BANDEIRA
Membro

KELMA MARIA NOVAES KÓS ARAÚJO DE SOUSA
Membro
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