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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 

 

SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 230/2021 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2021-SEMED 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABITUADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO 
MUNICIPIO DE SANTARÉM -PA.  
  
RECORRENTES:   FAMILIAR CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA – ME 
  DITRON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES EIREI 
                                       MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA 
   
 

      CONSIDERANDO que nos autos do presente processo licitatório foram 

apresentadas intenções de recurso relacionado a inabilitação das empresas acima denominadas; 

     CONSIDERANDO as razões protocolizadas junto a esta repartição pública municipal;  

     CONSIDERANDO a manifestação exarada pela Presidente da Comissão de Licitação 

ao analisar os recursos protocolados. 

 

DECIDO: 

                                    Adoto na íntegra os fundamentos exarados pela Presidente da Comissão de 

Licitação -CPL, no que tange ao julgamento do recurso interposto pela empresa FAMILIAR CONSTRUÇÃO 

E COMÉRCIO LTDA - ME, decidindo pela desclassificação da empresa recorrente diante da não 

apresentação da Certidão Simplificada, e da ausência da relação declinada no item 10.10.7 – relação de 

disponibilidade de veículos e equipamentos, tal exigência está devidamente embasada pelo artigo 30, §6º 

da Lei Nº 8.666/93, e não foi atendida pelo licitante. Por esta razão, mantenho a decisão proferida, 

inabilitando a empresa FAMILIAR CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME do certame.     

  Da mesma forma, adoto na integra os fundamentos exarados pela Presidente da 

Comissão de Licitação -CPL, de acolher o recurso interposto pela empresa MACHADO LIMA 

EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo objetivo é habilitação no certame considerando que a representante 

técnica da empresa participou da visita técnica do local onde serão realizadas as obras da Creche do Maica, 

assinou a frequência mas não foi emitido o atestado de visita técnica, reconheço que a materialização da 

visita foi concretizada e que a representante assinou o documento comprovando a sua participação, quanto 

ao seu credenciamento o mesmo poderia ser constatado pela Administração Pública, e assim o fez a 

Presidente da Comissão  

Quanto a peça depositada pela empresa DITRON ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES 

EIRELI, as representantes da empresa requereram a desistência do recurso interposto, mantendo-se a 

desabilitação da empresa em apreço.  
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 A empresa PAVIMENTAR PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 

17.352.660/0001-34 solicitou DESISTENCIA das propostas depositadas na abertura da sessão, justificando 

que apresentam vícios insanáveis.  

Por fim, determino a continuidade do procedimento licitatório, com a abertura dos 

envelopes de propostas e sua analise pela Comissão de Licitação.  

 

Santarém, 10 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA  
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 005/2021-GAB/PMS 
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