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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2022. TOMADA DE 
PREÇO Nº 12/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
HABILITADA PARA INSTALAÇÃO DE BANHEIRO MODULAR 
– PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA. REFERÊNCIA DA 
SESSÃO. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.  

 

No dia 26 de setembro de 2022, às 17h00 min. a Comissão Permanente de Licitações, 

designada pelo Decreto nº 9.471/2021, alterado pelo Decreto 9.587/2021, sob a 

presidência do Sr. Lucas Filipini Chaves e demais membros subscritos, reuniram-se com a 

finalidade de deliberar sobre a proposta da empresa habilitada, ECCO PRAX SOLUÇÕES 

SUSTENTÁVEIS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 31.027.384/0001-60, referente à Licitação 

em epígrafe. Registra-se que após a diligência realizada através de envio do Ofício nº 

168/2022 à empresa Ecco Prax Soluções Sustentáveis LTDA para solicitar a apresentação 

da declaração de Encargos Sociais exigido no item 6.3.4 do instrumento convocatório. 

Reprisa-se que a empresa não apresentou o documento exigido em edital, no entanto, 

com base na premissa do art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93, fora concedido o prazo para 

que a licitante apresentasse a documentação exigida em edital. Assim, no prazo concedido, 

a licitante reportou ao Presidente da CPL a declaração de encargos sociais incidentes na 

proposta assina pelo contador, o qual reportou claramente que a incidência social limita-

se ao recolhimento do FGTS, já que a empresa é optante do Simples Nacional, sendo que 

os demais encargos são englobados em alíquota única incidentes sobre o faturamento da 

empresa. Deste modo, como trata-se de ordem declaratória, entende essa Comissão pelo 

Julgamento Regular da proposta apresentada com valor global de R$ 174.726,81 (cento e 

setenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos). Como há 

somente uma empresa classificada, dispensa-se a abertura do prazo recursal pela ausência 

de interesse recursal da licitante, já que a mesma foi classificada. Nada mais havendo a 

tratar, deu-se a presente Ata aprovada e assinada pelos membros da Comissão de 

Licitações. Publique-se nos meios legais. Intime-se os interessados através dos endereços 

eletrônicos. 
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