
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 
 

PROCESSO Nº 014/2020  CONVITE Nº 002/2020                                                            

 

 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre, Paulista-PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17  
Fone: (81) 9.9942-1338 - Email:  cplobras.secad@paulista.pe.gov.br 

Página 1 de 7 

 

RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

EMENTA: Trata-se de Convite cujo objetivo é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE 
ARTHUR LUNDGREN II E REMANESCENTE DE OBRAS DA 
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÍDE DE AURORA, NO 

MUNICIPIO DO PAULISTA/PE, com fundamento no Art. 
22, Inciso III, § 3º, da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 

 

1.  DOS PROCEDIMENTOS 

Recebeu esta Comissão Permanente de Licitação de Obras, da Secretaria de Saúde  deste município, o 

Ofício de nº 0255/2019 (fl. 001), contendo a devida autorização do ordenador de despesas, solicitando 

providências para conclusão da autorização de abertura de processo licitatório, objetivando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE 

ARTHUR LUNDGREN II E REMANESCENTE DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÍDE DE AURORA, 

NO MUNICIPIO DO PAULISTA/PE. Tendo em vista tal autorização e que o ofício citado encontrava-se 

acompanhado do Termo de Referência contendo dotação orçamentária e o valor estimado definido, bem 

como todo material de composição dos serviços de engenharia (fls. 002 à 104), sendo o processo autuado 

na procedeu esta comissão com a Autuação do Processo Licitatório nº 014/2020, na  modalidade de 

CONVITE nº 002/2020 (fl. 105). 

 
Inicialmente a divulgação do Convite ocorreu por meio de AVISO fixado em quadro de informações no Setor 

de Licitação, em local de fácil visualização e acesso publico (fl. 181), tendo sua abertura inicial definida para o 

dia 10/03/2020. No entanto, houve apenas o interesse de apenas 02 (dois) interessados na retirada do 

presente Convite e a sessão inaugural foi DESERTA (fl. 184).  

 

Diante os fatos, a CPL decidiu pela REPETIÇÃO do certame, definindo nova data de abertura para o dia 

19/03/2020 e para que a mesma ocorresse de forma bem sucedida, foi dada publicidade ao certame também 

por meio de publicação do aviso da licitação no Diario da AMUPE (fl. 186), sendo certa a retirada do edital 

por parte de 11 (onze) empresas.  
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2. DAS IMPUGNAÇÕES E QUESTIONAMENTOS 

Os prazos para impugnações e questionamentos foram respeitados pela Comissão Permanente de 

Licitação, porém nenhum ato foi recebido pela CPL. 

 
 
3. DA ABERTURA, RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE 

PREÇOS. 

 

Na data de 10/03/2020, às 10:00 horas, na Sede da Secretaria Municipal de Administração, Sala de 

Reuniões – andar térreo, situada na Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre - Paulista/PE, reuniu-se, 

em sessão aberta, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) de Obras, nomeada através da Portaria nº 

076/2020, para a abertura e julgamento dos envelopes de habilitação e proposta de preços, relativos ao 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 na modalidade CONVITE Nº 002/2020. O Presidente da Comissão 

declarou aberta a Sessão, informando que seria concedido espaço para os licitantes constarem em Ata as 

informações que julgarem necessárias. Presente na sessão a Arquiteta e Urbanista Sra. Jaina Poesi da Silva 

Gonzaga, servidora desta municipalidade, para dar suporte técnico na análise da documentação 

comprobatória de qualificação técnica e proposta de preços, consoante prerrogativa da Comissão prevista no 

art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/1993. A CPL deu inicio a reunião registrando que, apesar de fixa aviso da 

presente licitação em quadro com acesso público na Secretaria Municipal de Administração, até as 

10:30h não houve o comparecimento de nenhum participante que acudisse a esta sessão. Diante os 

fatos, esta comissão decidiu por considerar a sessão DESERTA. 

 

Na data de 19/03/2020, às 10:00 horas, na Sede da Secretaria Municipal de Administração, Sala de 

Reuniões – andar térreo, situada na Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre - Paulista/PE, reuniu-se, 

em sessão aberta, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) de Obras, nomeada através da Portaria nº 

076/2020, novamente para a abertura e julgamento dos envelopes de habilitação e proposta de preços, 

relativos ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 na modalidade CONVITE Nº 002/2020. A CPL iniciou a 

reunião procedendo com o credenciamento dos representantes das empresas presentes, sendo elas: GLC 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, representada pelo Sr. Gilson Leite Chagas Ferreira Filho, Identidade nº 

630.357 SDS/PE; SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

representada pelo Sr. Silvestre Alves Feitosa Neto, identidade nº 1682852 SSP/PE; e ADL SIQUEIRA 
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CONSTRUÇÕES EIRELI ME, representada pelo Sr. Leonardo Francisco Santiago de Siqueira, identidade nº 

6222589 SDS/PE. Continuando, o presidente da CPL, então, procedeu com o recebimento dos envelopes de 

habilitação e de proposta de preços, que por sua vez foram repassados para rubrica. Em seguida, já sob posse 

de todos dos envelopes, o presidente da CPL, na frente dos presentes, realizou a abertura dos envelopes de 

habilitação, repassando, então, os documentos ali contidos para apreciação e rubrica. Finalizada as 

apreciações das documentações por parte dos licitantes, a CPL concedeu a palavra aos mesmos para que 

registrassem suas considerações acerca das análises realizadas, no entanto, não houve quaisquer 

manifestações por parte dos mesmos. Sendo assim, a CPL passou a analisar os documentos apresentados em 

consonância com os critérios de habilitação especificados no item 7 do edital, verificando suas autenticidades, 

inclusive as emitidas via internet, no que chegou a seguinte decisão: As empresas GLC CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA e SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

ATENDERAM a todos requisitos de habilitação especificados no item 7 do edital e seus subitens. Enquanto 

que a empresa ADL SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI ME descumpriu com os itens 7.9.1.3 e 7.9.2.1, visto que 

nos atestados apresentados pela mesma não constam itens de execução de serviços compatíveis com o 

objeto da licitação, os demais itens foram atendidos pela empresa. Diante os fatos, de posse da análise de 

todos os critérios de habilitação, esta CPL decidiu pelo seguinte julgamento: EMPRESAS HABILITADAS no 

certame: GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA. EMPRESA INABILITADA no certame: ADL SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI ME. 

Quanto aos prazos e formas estabelecidas no art. 109 da Lei 8.666/1993, acerca das decisões proferidas pela 

Comissão, foi dada a palavra aos representantes das licitantes, no entanto, os mesmos declinaram da 

prerrogativa de interposição de recurso nesta fase do certame. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ME 

OU EPP (TEM 8 DO EDITAL):  A CPL procedeu com a verificação das comprovações para fins de 

enquadramento como ME e/ou EPP, objetivando a aplicação da LC 123/06, no que constatou que as licitantes 

GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA e ADL SIQUEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI ME atenderam as exigências do item 8 do edital. 

Tendo em vista que a primeira tentativa de abertura deste certame no dia 10/03/2020 foi deserta e que para 

a realização desta repetição do contive no dia 19/03/2020 a CPL publicou a aviso do Convite no Diário Oficial 

da AMUPE, sendo certa sua retirada por 11 (onze) empresas, a CPL, então, entende que foi dada a devida 

amplitude a participação no processo e que não houve o interesse de mais empresas na participação do 

certame. Sendo assim, com base no art. 22, § 7º, da Lei 8.666/93, a CPL decidiu dar continuidade aos 

trabalhos, procedendo com a abertura dos envelopes de nº 2 – Proposta de Preços, das licitantes habilitadas 

e registrados seus valores totais, sendo os seguintes: GCL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou sua 

proposta de preços no valor global de R$= 258.636,90 (Duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e 

seis reais e noventa centavos); e SS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA 
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CONSTRUÇÃO LTDA apresentou sua proposta de preços no valor global de R$= 274.128,46 (Duzentos e 

setenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos). Em seguida, as propostas 

apresentadas foram repassadas aos presentes para análise e rubrica. Finalizada as apreciações das propostas 

por parte dos licitantes, a CPL concedeu a palavra aos mesmos para que registrassem suas considerações 

acerca das análises realizadas, no entanto, não houve quaisquer manifestações por parte dos mesmos. Tendo 

em vista a ausência de representação técnica por parte da Secretaria de Saúde, a CPL decidiu dar por 

encerrada a sessão para encaminhamento das propostas de preços ao Setor de Engenharia, consoante 

prerrogativa prevista no art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/1993, para que uma análise mais pormenorizada, do 

ponto de vista técnico, e assim a CPL pudesse obter um maior embasamento em seu julgamento de 

classificação. 

 

Na data de 25/03/2020, às 10:00 horas, na Sede da Secretaria Municipal de Administração, Sala de Reuniões – 

andar térreo, situada na Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre - Paulista/PE, reuniu-se, em sessão aberta, 

a Comissão Permanente de Licitação (CPL) de Obras, nomeada através da Portaria nº 076/2020, para o 

julgamento das propostas de preços relativas ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 na modalidade 

CONVITE Nº 002/2020. A CPL iniciou a reunião com a leitura e juntada do parecer técnico referente à análise 

das propostas de preços, emitido pela Sr. Jaina Poesi da Silva Gonzaga – Arquiteta e Urbanista, representante 

técnica da Secretaria demandante, ao processo. Sendo certo que tal parecer, em sua análise, informou que as 

empresas: SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO e GLC 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ATENDERAM a todas as exigências de formulação de suas propostas de 

preços, estando, portanto, em conformidade com item 9 do edital e seus subitens. Em conclusão, o parecer 

opinou pelo seguinte: CLASSIFICAÇÃO das empresas SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO e GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Diante dos fatos, com o devido 

amparo na análise técnica da Secretaria de Saúde, esta CPL decidiu pela CLASSIFICAÇÃO das empresas SS 

OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO e GLC CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA no certame. E, sendo o julgamento deste certame o de MENOR PREÇO GLOBAL, declarou 

esta comissão a seguinte ordem de classificação: Em 1º LUGAR: GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com 

proposta de preços no valor global de R$= 258.636,90 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e 

seis reais e noventa centavos); 2º LUGAR: SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA 

CONSTRUÇÃO, com proposta de preços no valor global de R$= 274.128,46 (duzentos e setenta e quatro mil, 

cento e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos). O julgamento de classificação foi publicado no Diário da 

AMUPE (fl. 613) e a ata de julgamento da CPL foi encaminhada via e-mail às participantes desta fase (fl. 614). 
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4. DOS RECURSOS 

 
As licitantes participantes do certame renunciaram na própria Ata o direto de recorrer das fases 

preliminares do certame, conforme as prerrogativas que estabelece o art. 109 da Lei 8.666/1993. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Consta ainda no processo informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, no que tange a 

dotação orçamentária pela qual correrá as despesas oriundas do presente Convite: 

 

10.301.2900.3501 – Melhoria e Expansão da Infraestrutura da Atenção Básica de Saúde. 

4 4 9 0 5 1 – Obras e Instalações. 

1.211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos-Saúde. 

1.215.0000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal-Bloco 
de Investimento. 

 
 

6. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
É sabido que, no Direito Administrativo Brasileiro, a regra é a obrigatoriedade de licitação tanto para 

aquisição de bens como para que haja prestação de serviços para a Administração, tendo como 

fundamento Legal, na norma constitucional, o art. 37, inciso XXI, in litteris: 

 
 “Art.37 – omissis: 

(...) 

XXI – ressalvados os casos específicos na legislação, às obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

(...)” 
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Por sua vez, a lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, regulamentadora do dispositivo 

constitucional em uso, preveem a adoção de modalidades de licitação, entre elas a do Convite. 

 
Com efeito, o art. 22 consagra na sua essência: 

 

“Art. 22. São modalidades de licitação:  
 
I - concorrência;  
II - tomada de preços;  
III - convite;  
IV - concurso;  
V - leilão.  
 
“§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 03 
(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.” 
 

Analisado o dispositivo legal supramencionado à luz dos elementos fáticos trazidos a colação, observa-

se inelutável aplicabilidade dos princípios licitatórios. 

 
O procedimento de licitação objetiva permitir que a Administração contrate aqueles que reúnam as 

condições necessárias para atendimento do interesse público. Tendo em vista o enunciado em tela, vê-

se clara a tipificação deste processo dentro dos preceitos ali defendidos. 

 

O presente relatório é emitido exclusivamente lastreado nas informações e comprovações documentais 

trazidas aos autos, restringindo-se a comissão apenas aos elementos objetivos apresentados. 

 
 
7. CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, esta Comissão Permanente de Licitação de Obras, opina pela contratação da 

empresa GLC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ de n° 19.221.997/0001-38, situada na 

Av. Caxangá, 917, Sala 01, Zumbi, Recife/PE, com proposta no valor global de R$= 258.636,90 (duzentos 
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e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa centavos), objetivando a EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE ARTHUR LUNDGREN II E 

REMANESCENTE DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE AURORA, NO MUNICÍPIO DO 

PAULISTA/PE. Tudo em consonância com o art. 22°, inciso III, § 3º, da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores, submetendo ao Exmo. Sr. Prefeito para, em querendo, proceda com a homologação e 

adjudicação. 

 
É o relatório da Comissão, salvo melhor juízo. 

 

Paulista-PE, 07 de abril de 2020. 

 
 

GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI 
Presidente/CPL-Obras 

 
 

NELSON WILKER R. DE ARAUJO 
                 Membro 

              LEONARDO SOARES L. DAMASCENO 
             Membro 

   

   
 

MARCELO FERREIRA DE BARROS 
                 Membro 

              ROBSON CHAVES DO NASCIMENTO 
             Membro 

   

   
LINALDO FRANCISCO DE MIRANDA 

Membro 
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