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PET Nº 1.110/2018 

 

FLS: -----------------

______________ 

  
 

Ata de Realização de Chamada Publica nº 003/2018 Proc. 1.110/2018 
 

Às 13h do dia 12 de setembro de 2018, reuniram-se o Sr. Caio de Carvalho Borges, Presidente da CPL 

e os membros Antônio Alfredo de Angelis e Ana Paula Ribeiro, para decisão quanto à proposta e 

documentos apresentados, inerente aos procedimentos relativos a Chamada Publica 003/2018, referente 

ao Processo nº 1.110/2018, que tem como objeto a “Locação de imóvel para atender as instalações e 

o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e a Central de Regulação e Marcação de 

Consultas - Secr. Municipal de Saúde, em atendimento as necessidades do Município de Piúma/ES. 

Considerando que, conforme registrado na ata da sessão ocorrida em 17/07/2018 a proponente deixou de 

apresentar  

“Carta de “Habite-se” e Certidão Negativa de ônus Reais, conforme solicitado nos itens “b” 

e “c”, 5.3 do Edital; registrou-se ainda que o imóvel não apresenta a distribuição de cômodos 

conforme solicitado no edital, por se tratar de imóvel amplo e sem nenhum tipo de divisória 

interna, atendendo quanto à área total e a disponibilidade de banheiros, comprometendo-

se, o representante, a adequar o imóvel tão logo seja aprovada a documentação e 

manifestado o interesse desta administração. ” 

Ante ao exposto, a CPL submeteu os autos à apreciação jurídica, que pugnou pela realização de nova 

chamada pública, oportunidade em que tal manifestação foi apreciada pela Secretária Municipal de Saúde 

que corroborou com a orientação do Procurador Municipal, remetendo os autos à esta comissão. Nestes 

termos, a CPL decide por Inabilitar/Desclassificar, a Pessoa Física José Ávila Bassul, considerando as 

irregularidades já citadas alhures, com relação à documentação e propostas ora apresentados, para na 

sequencia declarar a sessão fracassada. 

Desta decisão cabem recursos nos termos do Art. 109, da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a declarar, foi 

encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
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