Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
C.N.P.J Nº. 05.421.110/0001-40

Oficio nº. 010/2021/CPL
Senador José Porfírio/PA, 10 de setembro de 2021.
Ao Senhor
SERGIO AUGUSTO MAGALHÃES BARBOSA
Engenheiro Civil da empresa
CONCRETTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ nº. 04.617.034/0001-80
Assunto: Solicitação de agendamento de Visita Técnica no local que se realizarão os serviços da
Tomada de Preços nº. 004/2021.
Inicialmente, cabe apreciar que nos termos do disposto no item 11.2 do Edital, as solicitações de
visita técnica no local que se realizarão os serviços referentes ao processo licitatório serão enviadas a
Comissão Permanente de Licitação, na forma eletrônica até o máximo 72horas antes da abertura do
certame.
11.2. Para realizar a visita no local que se realizarão os serviços, a
empresa deverá solicitar o agendamento até o máximo 72horas antes
da abertura do certame via e-mail pelo e-email cplsouzel@gmail.com
ou por ofício protocolado da prefeitura direcionado ao Setor de
licitação, para inspecionar o local e o logradouro onde a obra será
executada, para que verifiquem a situação real dos serviços que serão
realizados, sendo acompanhados pelo corpo técnico da Prefeitura, o
qual expedirá o competente ATESTADO DE VISITA, atestado esse
que deve ser apresentado na fase habilitatória.
I – DA TEMPESTIVIDADE DA SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO DE VISITA
TÉCNICA.
A licitação está marcada para o dia 13/09/2021, às 09:00 h, sendo, portanto, intempestiva a presente
solicitação de visita técnica, conforme item 11.2 do Edital da Tomada de Preços nº. 004/2021, que
prevê:
11.2. Para realizar a visita no local que se realizarão os serviços, a
empresa deverá solicitar o agendamento até o máximo 72horas antes
da abertura do certame.....
Tendo em vista que as horas são frações de tempo dos dias, sua forma de contagem deve observar o
art. 219, logo, nos prazos processuais, são contadas apenas as horas nos dias úteis. Portanto, este
prazo expirou dia 08/09/2021.
De acordo com o Edital da licitação em questão, ficou nitidamente estabelecido que as empresas
licitantes deverão até 72 (setenta e duas) horas ou seja 03 (três) dias úteis antes da data designada
para a abertura da sessão pública para solicitação de agendamento para realizar a visita no local que
ser realizarão os serviços.
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Cumpre salientar que a solicitação não atende as exigências do edital, uma vez que deixou de cumprir
os prazos estabelecidos no item 11.2 do próprio edital.
Ante todo o exposto, esperamos ter respondido o pedido de solicitação de agendamento de visita
técnica porventura apresentado acima em epigrafe, e colocamo-nos ao inteiro dispor para
esclarecimentos que se façam necessários.
Importa consignar que a respectiva resposta, encontram-se disponibilizada no site da Prefeitura
Municipal
de
Senador
José
Porfirio
no
seguinte
endereço
eletrônico:
https://joseporfirio.pa.gov.br/tomada-de-precos-no-004-2021-contratacao-de-empresa-paraconstrucao-de-pavimentacao-em-blokret-sextavado/
É a decisão.
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