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2ª ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 
 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um a Comissão Permanente de 

Licitação se reuniu para análise do recurso impetrado pela empresa G.C. DE OLIVEIRA ROSADO. O 

Senhor Presidente informa que após publicação do resultado da licitação a empresa G.C. DE 

OLIVEIRA ROSADO apresentou tempestivamente recurso administrativo contra sua a decisão da 

Comissão que declarou sua INABILITAÇÃO (despacho 49). Após prazo de contrarrazão não houve 

manifestação de nenhuma empresa. A recorrente alega em seu recurso que a empresa Aplauso 

Engenharia Ltda. apresentou CAT com serviços divergentes, quantidades inferiores e com falta de 

especificação, alega também que a empresa Install Tech Manutenção Eletrica Eireli apresentou CAT 

em nome do engenheiro que não faz parte do quadro da empresa, além de possuir atestado de 

capacidade técnica sem assinatura e materiais que não atendem ao solicitado no Edital. O Senhor 

Presidente informa que por se tratar de questões técnicas o recurso foi encaminhado para a Equipe 

Técnica a qual se manifestou conforme despacho 57. Em síntese os técnicos informam que os itens 

apresentados pelas empresas são similares ao solicitado, atendendo ao solicitado no Edital, referente 

a CAT do engenheiro que não faz parte do quadro da empresa a avaliação do quantitativo é referente 

ao operacional da empresa, estando de acordo com o exigido no Edital e por fim, referente a 

ausência de assinatura o Atestado está devidamente autenticado pelo CREA-SP, o qual está 

devidamente validado. Diante do exposto, a comissão de licitação, entendo que o recurso 

apresentado pela empresa não tem provimento. Encaminha-se este processo a Secretaria Municipal 

de Negócios Jurídicos e Segurança Pública para análise e parecer. Nada mais havendo a tratar foi 

encerrada a sessão, cuja ata vai assinada eletronicamente pela Comissão.  
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