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DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-002PMPD 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014.2020.01 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 

864378/2018 CV 075/18/FUNASA, EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONTIDAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL 

 

 

ASSUNTO: INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO. 

 

 

DAS CONSIDERAÇÕES: 

 

Considerando que a licitante L. L. EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 

07.132.825/0001-09, manifestou o interesse de interpor recurso contra a decisão da CPL - Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pau D’arco, que decidiu pela INABILITAÇÃO da 

licitante em decorrência das várias falhas documentais insanáveis em conformidade com edital de 

convocação no item 11.6.2: 

 

 
[...] 

 

11.6.2 - Será considerada inabilitada para os efeitos deste Edital, a critério da C.P.L., 

a licitante que deixar de apresentar a documentação solicitada ou apresentá-la com 

vícios, defeitos ou contrariando qualquer exigência contida neste instrumento. 

 

[...] 

 

 

Considerando que foi aberto o prazo legal de 5(cinco) dias uteis amparado pela lei 8.666/1993 em seu 

art. 109, para formalização e apresentação do Recurso Administrativo ao qual a licitante manifestou 

interesse; 

 
[...] 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 

 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

 

b) julgamento das propostas; 

 

[...] 
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Considerando que o critérios para formalização do recurso interposto é por escrito e este deverá ser 

entregue e protocolado na Prefeitura Municipal de Pau D’arco-PA/Comissão Permanente de 

Licitação conforme o edital em seu item sendo vedado o envio via fax ou e-mail, sob pena de não 

conhecimento do recurso; 
[...] 

 

11.6.4 - O recurso referente a esta fase será apresentado no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da intimação do ato e terá efeito suspensivo, devendo ser dirigido a 

PMPD-Prefeitura Municipal de Pau D´arco, por intermédio da C.P.L., que poderá, 

após cumprir o disposto no item seguinte, reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo 

à Autoridade Superior, devidamente informados. 

 

[...] 

 

15.1 - Os recursos administrativos decorrentes desta licitação serão regulados pelo 

Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

[...] 

 

15.2 – Não serão aceitos recursos via Fax ou E-mail. 

 

[...] 

 

Considerando que a Licitante pretensa recorrente não encaminhou/protocolou tempestivamente o 

Recurso Administrativo junto a PREFEITURA/CPL em conformidade com os preceitos do edital acima 

disposto, não apresentando assim nenhuma justificativa fundamentada para que a CPL revesse sua 

decisão. 

 

DA DECISÃO: 

 

Observando os princípios da licitação e em especial cito a Isonomia, Legalidade e do Princípio da 

Vinculação ao Instrumento Convocatório, Desta forma, conforme fundamentado acima, esta CPL - 

Comissão Permanente de Licitação DECIDE por manter sua decisão Registrada em ATA na sessão 

realizada no dia 22 de julho de 2020, mantendo assim a licitante L. L. EDIFICAÇÕES E REFORMAS 

LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.132.825/0001-09, “INABILITADA”, e declarando portanto a Licitante 

WN CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 

29.330.722/0001-96, “HABILITADA”.  

 

E neste ato CONVOCA as licitantes interessadas para comparecerem à Prefeitura Municipal de Pau 

D’arco-PA, na sala da Comissão de Licitação para a continuação da sessão  na fase da abertura analise 

e julgamento da proposta  que será realizada no dia 06 de agosto de 2020.  

 

Pau D’arco - PA, 30 de agosto 2020 

 

 

 

 

CLEITON HERMINIO DOS SANTOS 

Presidente da CPL 

(Comissão Permanete de Licitação) 
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