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RECEBIMENTO PROPOSTAS CONVITE 01/2021 

Aos vinte e seis dias do me de fevereiro de dois mil e vinte e um, nas dependências da 
Prefeitura Municipal de Portão, às nove horas e trinta minutos, a Comissão de Licitações 
recebeu os envelopes de propostas das licitantes participantes do Convite nº 01/2021, 
destinado à contratação de empresa para execução de objeto de obras e serviços de 
engenharia, conforme memorial descritivo do edital, cujo critério de julgamento é por 
lotes. Apresentaram propostas as licitantes; CONSTRUTORA GRK LTDA – ME, 

inscrita no nº de CNPJ 10.470.963/0001-02 e FIVEHB ENGENHARIA LTDA – EPP, 
inscrita no nº de CNPJ 33.112.718/0001-09. Tendo em vista o descumprimento pelo o Art. 
22 § 3o : 

“Convite é a modalidade de licitação entre interessados do 

ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 

escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 

unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 

cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais 

cadastrados na correspondente especialidade que 

manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 

e quatro) horas da apresentação das propostas.” 

A licitante CONSTRUTORA GRK LTDA – ME não foi credenciada para a fase de 
habilitação.  Também por não haver três licitantes habilitadas, a comissão decide pelo o 
encerramento da licitação, conforme súmula 248 do Tribunal de Contas da União, a 
necessidade de repetição do certame no caso de não se apresentarem três propostas válidas, 
in verbis: 

“ Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas 

aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, 

impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros 

possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no 

parágrafo 7º, do art. 22, da Lei n. 8.666/1993.” 

. Nada mais tendo a constar, encerra-se a presente ata, que após lida e achada conforme, 
passa a ser assinadas por todos os presentes. Portão, 26 de fevereiro de 2021. 
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