
 
Estado do Pará 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 
Poder Legislativo 

Setor de Licitação e Contratos 
 

Setor de Licitação e Contratos 
Av. Manoel Felix de Farias, nº 720- Centro- Vitória do Xingu  

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

LICITAÇÃO Nº.......: 9/2017-0010CMVX 

 

MODALIDADE.......: PREGÃO PRESENCIAL 

 

TIPO.........................: Menor Preço 

 

OBJETO...................: Contratação de empresa especializada para prestar sob demanda, 

serviços de manutenção predial corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, 

materiais, e mão de obra no prédio da Câmara Municipal de Vitória do Xingu-PA. 

 

 Trata-se de recurso administrativo interposto tempestivamente pela empresa 

OLIVEIRA & AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita sob o CNPJ de nº 14.304.872/0001-58, solicitando que: 

 Haja conferência dos documentos apresentados pela licitante vencedora e 

verificar a autenticidade dos mesmos,  

 Seja observado o profissional qualificado com vínculo empregatício junto à 

empresa e com atestado de capacidade técnico-operacional do conselho (CREA) 

 Seja observado registro da empresa junto ao conselho (CREA) 

 Seja observado a ausência de um limite para lance, pois dessa forma 

chegaríamos a admissão de propostas inexequíveis. 

 Seja desclassificada a licitante vencedora. 

 

DA VERACIDADE DOS FATOS: 

 

A empresa UDENILZA DO C. LIMA SERVIÇOS – ME foi classificada, porém 

após análise detalhada da documentação, esta comissão verificou que algumas das 

documentações apresentadas pela empresa acima mencionada encontram-se em 

desacordo com o exigido pela legislação e edital vigente para o certame. 

Com fulcro no edital em seu item 9.4 –“DISPOSIÇÕES GERAIS DA 

HABILITAÇÃO: 9.4.6 - Serão declaradas INABILITADAS as licitantes que não 

cumprirem as exigências estabelecidas neste Edital para a habilitação”.  

 

Diante do exposto, considero e venho informar que a empresa UDENILZA 

DO C. LIMA SERVIÇOS - ME, vencedora do certame, será inabilitada do 

processo licitatório 9/2017-0010CMVX, sendo aceito o recurso interposto pela 

empresa OLIVEIRA & AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP.  

 

Vitória do Xingu- PA, 06 de Junho de 2017. 

 

 

__________________________________ 

Cínara Mendonça Pimentel 

Pregoeira 
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