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ATA DE SESSÃO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 
Nº001/2019 - TIPO MENOR PREÇO - CRITÉRIO DE JULGAMENTO VALOR GLOBAL - NA FORMA DE 
EXECUÇÃO INDIRETA POR MEIO DE EMPREITADA GLOBAL – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2018.017519 – 
REANÁLISE DA HABILITAÇÃO APÓS CONCESSÃO DE PRAZO PARA READEQUAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS TÉCNICOS – INABILITAÇÃO PERSISTE - CONFECÇÃO E ASSINATURA DE ATA. 
 
Processo : 2018.017519 
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA HENRIQUE SANTANA E 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CORETO. 
ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 

 
1. DA ABERTURA DA SESSÃO  
1.1. Às nove horas do dia treze de maio do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação, instalada no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Gurupi, localizada 
na BR 242, KM 407 (saída p/ Peixe-TO), Lt. 04, gleba 08, 4ª etapa, Bloco H, parte do loteamento Fazenda 
Santo Antônio, CEP: 77405-070, Caixa Postal 410, Gurupi-TO, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Gurupi,  nomeada através do Decreto Municipal nº 1.740/2018, de 01.08.2018, 
estando presentes os seguintes membros: Ynara Dourado Cabral, Presidente da Comissão; Marcelo Adriano 
Stefanello; Patrícia Venâncio dos Santos Fonseca, Raimundo Freire Leite e Amanda Miranda Afonso, 
respectivamente Membros. 

 

1.2. Os referidos servidores/membros se fazem presentes para realizar os procedimentos relativos à reanálise e 
conclusão do julgamento da fase de habilitação referente a Tomada de Preços nº 001/2019, após abertura de 
prazo para regularização da inabilitação de todas as licitantes do certame, com observância da Lei nº 
8.666/93, de 21.06.1993, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, respectivas alterações, demais normas 
pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

1.3. Declarada aberta a sessão pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, constatou-se que 
transcorreu livremente o prazo concedido para regularização da habilitação técnica, sem novos documentos.   

 

2. DA ANTERIOR ABERTURA DO PRAZO PARA CORREÇÃO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA E DO 
DESATENDIMENTO PELAS LICITANTES PARTICIPANTES  
2.1. Registre-se que em virtude desta Comissão Permanente de Licitação rever, em sede recursal, todo 

julgamento da habilitação técnica realizado na sessão do dia 05/04/2019 e constatar, com isso, que todas as 

licitantes participantes restaram inabilitadas, resolveu conceder o prazo de 08 (oito) dias úteis, previsto no 
item 12.14 do Edital, para que as concorrentes apresentassem nova documentação técnica, com vistas a 
escoimar as causas de inabilitação, de modo que, fez-se necessário a realização da presente sessão para 
conclusão do julgamento da fase de habilitação.  

 

2.2. Conforme consta dos autos, no dia 26/04/2019, promoveu-se a notificação de todas as concorrentes quanto ao 

julgamento do recurso administrativo interposto pela empresa EMA CONCRETO EIRELI – ME. Assim, a 

referida notificação intimou todas as concorrentes acerca da decisão que lhes declarou inabilitadas, 
intimando-as ainda quanto à concessão do prazo de 08 (oito) dias úteis, previsto no item 12.14 do Edital, para 
apresentação de nova documentação técnica, com vistas a escoimar as causas de inabilitação. 

 

2.3. Apesar de todas as empresas participantes terem sido regularmente notificadas no dia 26 de abril de 2019, 
como se pode observar dos autos, nenhuma delas apresentou novos documentos técnicos, encerrando-se o 
prazo no dia 09/05/2019, sem atendimento. Razão pela qual, concluímos que permanecem INALTERADAS 
as causas de inabilitação técnica proclamadas no julgamento do citado recurso, permanecendo inabilitadas 
todas as licitantes participantes do certame, fato que enseja reconhecer o fracasso da presente licitação. 

 
3. DA RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
3.1. Faz-se necessário, no entanto, retificar o julgamento da habilitação técnica quanto à empresa IRKA 

CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, com vistas a corrigir erro na avaliação inicial da sua qualificação técnica-
operacional. 

 

3.2. Em consonância com os princípios básicos que regem a licitação: isonomia, legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento 
objetivo, a Comissão Permanente de Licitações invoca aqui o princípio da autotutela administrativa, para 

rever seus próprios atos, pois como é sabido, no exercício deste poder-dever a Administração, atuando por 
provocação do particular ou de ofício, pode reapreciar os atos produzidos em seu âmbito, análise esta que 
pode incidir sobre a legalidade do ato ou quanto ao seu mérito.  
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3.3. Registra-se que a autotutela administrativa é mais ampla que a jurisdicional e caracteriza-se pela 
possibilidade da Administração reapreciar seus atos de ofício, sem necessidade de provocação do particular. 
O princípio da autotutela está contemplado na Súmula nº 473 do STF, com os seguintes termos: "A 
Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles 
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em qualquer caso, a apreciação judicial".    

 

3.4. Deste modo, revendo, de ofício, o julgamento da habilitação técnica-operacional da empresa IRKA 

CONSTRUÇÕES LTDA-EPP decidimos que a mesma resta também inabilitada, em virtude de não atender 
o item 11.7.1.5 do Edital, no que tange à parcela de maior relevância descrita no item 11.7.3.3, “a” - Item 
13.2.5 – Poste Metálico Decorativo Externo P/ Jardim com Design Diferenciado H = 3,00m D = 60 Mm C/ 
Luminárias Led, Incluindo Caixa de Inspeção em Concreto Circular D 40cm – Fornecimento e Instalação; 

bem como, com relação à parcela de maior relevância descrita no item 11.7.3.3, “c” - Item 16.1.2 – Plantio de 
Grama Esmeralda em rolo. 

    

3.5. Ocorre que, apesar dos engenheiros membros do apoio técnico considerarem suprido o quantitativo mínimo 
necessário à satisfação do item 11.7.1.5 do Edital na sessão de 05/04/2019, é preciso reconhecer que houve 
erro na avaliação dos atestados técnicos operacionais apresentados pela referida empresa. 

 

3.6. Embora a empresa IRKA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP tenha apresentado um atestado de capacidade 
técnica vinculado à CAT nº 442671/2017, onde haja comprovação da execução dos quantitativos necessários à 
satisfação das parcelas de maior relevância técnica descritas no item 11.7.3.3, “a” e “c” do Edital, observamos, 
detalhadamente, com mais atenção, que o referido atestado encontra-se emitido em favor de outra 
empresa: HIKARI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 14.193.573/0001-93, o que contraria as disposições do 
item  11.7.1.5 do Edital, o qual exige que seja apresentado do atestado técnico em nome da licitante. Veja-se: 
“11.7.5. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante a apresentação de um ou mais 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito publico ou privado 
devidamente identificadas, expedido em nome da empresa licitante...”.  

 

3.7. Desta forma, sendo constatado que o acervo operacional apresentado pertence à outra pessoa jurídica, fica 
retificado o julgamento da fase de habilitação, apenas para constar que a empresa IRKA CONSTRUÇÕES 

LTDA-EPP restou também inabilitada, em virtude de não atender o item 11.7.1.5 do Edital.   
  
3.8. Ressalta-se, por oportuno, a desnecessidade de reabertura do prazo recursal, em virtude da retificação aqui 

realizada, haja vista, que não interfere no resultado final da fase de habilitação, uma vez que todas as 
licitantes restaram inabilitadas por outras causas, conforme já consignado na decisão proferida em sede de 
recurso.     

 

3.9. Sendo assim, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi declara 

que restou Fracassada a Tomada de Preços nº 001/2019, com a inabilitação final de todas as empresas 
credenciadas no certame, por descumprirem os requisitos da qualificação técnica.  

 

4. DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

4.1. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi declara encerrada a 
sessão, na qual restou fracassada a Tomada de Preços nº 001/2019 por inabilitação de todas as licitantes.  

 

4.2. Lida e aprovada, determinou a Presidente da Comissão que seja a Ata digitalizada, fixada em livro próprio 
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi- TO e publicada no átrio de suas 
dependências, sendo a mesma assinada pelos presentes. Nada mais havendo, foi lavrado a presente Ata. 

 
 

 
Marcelo Adriano Stefanello 

Membro da Comissão 
 
 

Raimundo Freire Leite 
Membro da Comissão  

 

Amanda Miranda Afonso  
Membro da Comissão  

 

Patrícia Venâncio dos Santos Fonseca 
Membro da Comissão 

 
 

 
Ynara Dourado Cabral 
Presidente da Comissão 

 


