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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2021 - CONVITE Nº 11/2021 

ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS E DE 

RESULTADO  

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas na sala de 

reuniões do Núcleo de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Aquidauana–MS, reuniram-se 

membros da Comissão Permanente de Licitação-CPL o Sr. Flávio Gomes Silva (Membro da CPL) que, 

Sr. Claudiomiro Eloi (Secretário da CPL) e o Sr. Murilo Faustino Rodrigues (Presidente da CPL), todos 

designados pelo Decreto Municipal nº 16/2021 e demais interessados, para proceder o recebimento 

dos envelopes do presente certame que tem como objeto a Contratação de Empresa para a 

construção de Praça Pública, no Distrito de Cipolândia, no Município de Aquidauana – MS, conforme 

memorial descritivo e projetos anexos, incluindo todos os insumos e despesas necessárias para a 

execução do objeto. Ao iniciarmos os trabalhos a CPL registra que 02 (duas) empresas 

apresentaram os envelopes, sendo estas: TREVO ENGENHARIA EIRELI (EPP), inscrita no CNPJ sob 

nº 05.919.414/0001-32, sendo esta convidada e CONSTRUTORA HIGA EIRELI (ME), inscrita no 

CNPJ sob nº 08.233.204/0001-84, manifestou interesse, as quais entregaram os envelopes no 

Núcleo de Licitações e Contratos. Duas empresas entregaram os envelopes pelos seus 

representantes, sendo a empresa PROMICON PROJETOS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E 

CONSTRUÇÕES EIRELI (ME)  sob o nº 28.749.611/0001-56 (convidada), representada pela Sra. 

Mylena Silva Neves Urquiza (CPF 069.567.621-02) e a empresa ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA 

(ME) inscrita no CNPJ sob o nº05.556.275/0001-20, representada pelo Sr. Felipe Afonso de 

Azevedo (CPF: 702.953.101-97), embora  tenha comparecido com representante, a mesma não 

manifestou interesse em participar (cláusula 2.1 do edital) e também não foi convidada pelo 

Município, por força da mesma cláusula e § 3º do Art. 22 da Lei 8.666/93,  não foi autorizada a 

participação no certame. O representante da empresa Estrutural Construtora acima identificado 

alega que “foi impedido pela Comissão de Licitação em participar da Carta Convite nº 11/2021 

conforme descrito em edital no item 2.1, no qual deveria manifestar interesse em participar do 

mesmo ou ser convidado pelo Município, o que ao nosso visto fere o Ar. 3º § 1º inciso I da Lei 

8.666/93 que diz admitir, incluir ou tolerar nos atos da convocação, cláusulas ou condições que 

comprometem, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, e estabeleçam preferencias ou 

distinções ou de qualquer outra circunstância ou irrelevante para o específico objeto do contrato.”. O 

representante da empresa Estrutural Construtora foi omisso quanto ao § 3º do Art. 22 da Lei 

8.666/93, tratando da modalidade Convite, onde diz, “ Convite é a modalidade de licitação entre 

interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 

número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia 

do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade 

que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação 

das propostas. “. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
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acha estritamente vinculada. Mantendo então, a decisão de não autorizar a participação no certame. 

Dando continuidade aos trabalhos, todos os envelopes foram vistados pelos presentes e estando 

todos de acordo com o credenciamento foram abertos os envelopes de habilitação onde observamos 

que todas as apresentaram os documentos de habilitação suficiente para atender o edital e após 

questionada esta, a representante presente, não manifestou intenção da interposição de recursos, 

conforme previsto no inciso III do Art. 43 da 8.666/93, dá continuidade aos trabalhos promovendo a 

abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas onde após a verificação de 

todos as licitantes, a licitante Trevo Engenharia Eireli (EPP), propôs um valor global de R$ 

257.578,42; a licitante Construtora Higa Eireli (ME), propôs um valor global de R$ 277.093,68 e a 

licitante Promicon Projetos Manutenção Industrial e Construções Eireli (ME) propôs um valor global 

de R$ 258.101,32. Sendo assim, valor da proposta vencedora é considerado exequível quanto ao 

previsto no edital conforme § 1º do Art. 48 da Lei 8.666/93 e a mesma foi considerada por todos 

como contendo os elementos suficientes para atender o edital. Dando continuidade ao certame do 

qual é declarada vencedora a Trevo Engenharia Eireli (EPP) com o valor global de R$ 

257.578,42 (Duzentos e cinquenta e sete mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta 

e dois centavos). A licitante vencedora ficará intimada a entregar a CPL a partir da publicação da 

presente Ata, todos os documentos previstos na cláusula 5.1 do edital, dentro do prazo e na forma 

ali previstos, como condição para a adjudicação, homologação e contratação, ficando desde já 

franqueado aos interessados vistas ao processo.  Não havendo mais nada a acrescentar e com a 

concordância de todos a CPL resolve encerrar a presente ata que após lida e achada conforme vai 

assinada por todos. 
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