
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2022 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022  
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPREENDEDORES DE PEQUENOS NEGÓCIOS 
INTERESSADOS NA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

 
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEPÇÃO DOS ENVELOPES  
E ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Às 14h do dia 15 de março de 2022, 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, com a finalidade de recepcionar os 

documentos de Habilitação e Proposta das empresas interessadas na contratação do objeto 

em epígrafe. Registra-se que houve somente o protocolo da MEI Simone da Silva Leite 

através do nº 6.698/2022. Oportuno informar que a empresa interessada protocolou somente 

01 (um) envelope com a descrição “prefeitura municipal de Caçador – Processo Licitatório nº 

21/2022 – Concorrência Pública nº 003/2022 – Simone da Silva Leite”. Ao analisar os 

documentos apresentados pela empresa no único envelope protocolado, impossível detalhar 

qual foi intento da empresa, pois apresentou deixou de apresentar todas as certidões fiscais, 

bem como anexou documentos referentes a análise da proposta, violando claramente a 

disposição do item 3.1 do edital. Ainda, corroborando com o descumprimento das regras 

editalícias, o item 2.2 recomenda a leitura integral deste Edital e de seus anexos, uma vez 

que a sua inobservância, principalmente no que diz respeito à documentação exigida e à 

apresentação da proposta, poderá acarretar respectivamente a inabilitação e a 

desclassificação da licitante. A interessada nem ao menos leu as disposições do edital para 

apresentar os seus documentos, razão pela qual recusa-se os documentos apresentados por 

descumprimento das regras do edital e fica determinado o presente certame FRACASSADO, 

já que não houve a apresentação de documentos e propostas válidas para o presente 

procedimento licitatório. O Presidente deu por encerrada a sessão, determinando a publicação 

da presente Ata no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina na edição do dia 16 de 

março de 2022. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata 

aprovada e assinada pelos membros da Comissão de Licitações e prepostos presentes. 

Publique-se. Intime-se. 

 

  
Lucas Filipini Chaves 

Presidente 
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