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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO N° 00212021, MODALIDADE CARTA-CONVITE N° 001/2021.
DATA E LOCAL - Aos 08 (oito dias) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
vinte e um, às 10 horas, na Câmara Municipal de Tupi Paulista, EM SEGUNDA
CHAMADA. ÓRGÃO PUBLICO - Câmara Municipal de Tupi Paulista, inscrito no
CNPJ n° 01.553.985/0001-45, com sede a Rua Dom Pedro II, n° 357, Centro, CEP
17.930-000, cidade de Tupi Paulista - SP, fone (18) 3851-1975, e-mail:
contatocamaratupipta.sp.gov.br , site: www.camaratupipta.sp.gov.br . OBJETO DA
LICITAÇÃO - Objetiva o presente certame a contratação de empresa especializada para
implantação de sistema de Energia Solar Fotovoltaica, para o prédio da Câmara Municipal de
Tupi Paulista, localizado na Rua D. Pedro II, n° 357, Centro, Tupi Paulista/SP, conforme
especificações constantes no Anexo 1 (TERMO DE REFERENCIA) do Edital n° 001/202 1.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Processo Administrativo Licitatório n° 002/2021,
modalidade Carta-Convite n° 001/2021 - Menor Preço Global, com nova data de abertura
dos envelopes e análise das propostas designado para o dia 08 (oito) de dezembro do ano
de 2021 (dois mil e vinte e um) às 10 horas, publicado e conduzido conforme a legislação
vigente. PRESENÇA - Membros da Comissão de Licitações: Roselaine Barca,
Presidente, Viviane Yeda dos Santos, Membro e Gustavo Garcia Mateus, Membro, todos
servidores da Câmara Municipal de Tupi Paulista. ORDEM DO DIA - Abertura dos
envelopes do Processo de Licitação supracitado. DELIBERAÇÕES: O senhor Presidente
abriu a reunião com a presença dos membros da comissão de licitação e o representante
(via procuração) da empresa convidada DANLUZ SOLAR ENERGY EIRELI LTDA,
inscrita sob CNPJ n° 40.526.607/0001-24, na pessoa da Sra. Roseli Ferreira dos Santos,
brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da cédula de identidade (RG) n°
21.282.954-3 e inscrita no CPF/MF n° 080.450.808-92, residente e domiciliada à Rua
Tomé de Souza n° 344, Centro, DracenalSP; que apresentou seus documentos pessoais,
sendo regularmente identificada. Dando início aos trabalhos, verificou-se que no presente
processo licitatório que foram enviados na primeira chamada convites para 8 (oito)
empresas e como só compareceu uma empresa, nesta segunda chamada foram
NOVAMENTE enviados convites, só que desta vez para 9 (nove) empresas (uma
empresa convidada a mais do que a primeira chamada). Até o horário designado para o
recebimento das propostas, constatou-se que apenas a empresa DANLUZ SOLAR
ENERGY EIRELI LTDA. compareceu e apresentou seus envelopes, todos devidamente
lacrados, com a documentação e proposta em envelopes separados. Mesmo desta vez
tendo sido convidadas nove empresas do ramo, mesmo assim não foi possível a obtenção
do quórum mínimo. Tendo em vista as disposições do § 7° do mesmo art. 22 da Lei n.°
8.666/93 atrás citado, o qual estabelece: "Quando, por limitações do mercado ou
manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de
licitantes exigido no § 30 deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente
justificadas no processo, sob pena de repetição do convite ", restou caracterizado o
manifesto desinteresse por parte dos empresários na celebração do contrato em licitação,
pois mesmo depois de repetir-se o convite, ampliando o número de empresas convidadas,
verificou-se o comparecimento de apenas um licitante interessado. Neste sentido, a
Comissão decide por prosseguir a abertura com apenas este interessado, não só por já ter
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-.repetido o convite ou pela necessidade premente da Administração, mas pelo permissivo
legal do § 70 do art. 22 da Lei n.° 8.666/93, o qual se adota. Superada a questão do
quórum da modalidade convite, logo em seguida, depois do credenciamento, às 10:25
horas, passou-se à abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação.
Analisados, rubricados e conferidos os documentos dos licitantes, constatou-se que
a licitante DANLUZ SOLAR ENERGY EIRELI LTDA, inscrita sob CNPJ n°
40.526.607/0001-24 está habilitada e portanto apta a contratar com o Poder Público e
atende os requisitos do Edital n° 001/2021. A Sra. Presidente franqueou o uso da palavra
ao licitante presente sob a possibilidade de lavrar qualquer observação ou manifestar a
intenção de recorrer da decisão da primeira fase do certame. Não houve manifestação a
ser constada em ata, mas sim a renúncia expressa ao direito de interpor recurso, nos
termos do Edital n° 001/2021, e alíneas do inc. 1, c/c § 6° do art. 109 e inc. III do art. 43 da
Lei Federal n.° 8.666/93, prosseguindo assim, para a segunda fase do procedimento na
mesma sessão. A Presidente da Comissão de Licitação procedeu a leitura do preço
ofertado, encaminhando aos membros da Comissão para verificação e rubrica. Da análise
e exame das propostas verificou-se:
1 0 - DANLUZ SOLAR ENERGY EIRELI LTDA, no valor de $ 72.750,00 (setenta e
dois mil, setecentos e cinquenta reais).
Assim, a comissão decidiu por classificar a empresa DANLUZ SOLAR ENERGY
EIRELI LTDA, no valor de R$ 72.750,00 (setenta e dois mil, setecentos e cinquenta
reais).
A Sr. Presidente franqueou o uso da palavra ao licitante presente. Não houve
manifestação a ser constatada em ata, mas sim a renúncia expressa ao direito de
interpor recurso, na forma das alíneas do inc. 1, c/c § 6° do art. 109 e inc. III do art. 43 da
Lei Federal n.° 8.666/93. Ato contínuo, depois de analisada, conferida e
avaliada a Proposta de Preços apresentada pelo licitante, constatou-se que atende ao Edital
n°001/2021, e está apta a submeter-se ao julgamento. Utilizando dos critérios previstos no
Edital n° oo 1/2021, o tipo menor preço, a Comissão Permanente de Licitação declara
vencedora a empresa DANLUZ SOLAR ENERGY EIRELI LTDA., por apresentar
proposta no valor global de R$ 72.750,00 (setenta e dois mil, setecentos e cinquenta
reais), com prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias. Diante disso, a Comissão
Permanente de Licitação declara encerrada a sessão, que, para constar, lavrou-se a
presente Ata, a qual será assinada por mim, Viviane Yeda dos Santos, que secretariei os
trabalhos, pelos demais membros da Comissão Permanente de Licitação e o
representante da firma licitante presente e publicada nos locais de costume.

Tupi Paulista, 08 de dezembro de 2021.
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