
 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

ABERTURA DO CERTAME 

 

 

DATA: 15/01/2018 HORÁRIO: 10h03min 

 

REFERENTE: Concorrência Pública nº 005/2017 

 

ASSUNTO: Concorrência Pública nº 005/2017 - contratação de serviços 

especializados em consultoria de gestão. 

 

Fase: Abertura do Certame 

 

1. PARTICIPANTES: 

 

1.1 Crea-MG – Portaria 068/2016 

 

MEMBROS ASSINATURA 

Marina de Cotta Moura  

Ildeu José de Almeida Dias  

Lucas José Pedrosa Souza – Presidente da CPL   

Vânia de Fátima dos Santos Silva  

Luiz Felipe Carmo Krauss   

 

1.2 EQUIPE TÉCNICA 

 

MEMBROS ASSINATURA 

Eduardo Tonelli  

Elder Reis  
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1.3 LICITANTE 

 

EMPRESA REPRESENTANTE ASSINATURA 

MQV Qualidade Ltda - ME Mário César Correa Vidotti  

 

1.4 OUVINTE 

MEMBROS ASSINATURA 

Thiago Wilker Lima  

Vinícius Ricardo de Almeida Brito  

 

2. COMENTÁRIOS: 

 

A CPL declarar aberta a sessão. 

 

Dar-se início ao certame com o credenciamento dos participantes. 

 

Foi credenciado o representante da empresa MQV QUALIDADE LTDA – ME, o Sr. 

Mário César Correa Vidotti, bem como também foi credenciado o Sr. Thiago Wilker 

Lima que na presente reunião participará apenas como ouvinte, considerando o 

previsto no item 10.5 do edital. 

 

A partir do presente momento não serão aceitos nenhum outro licitante que ainda 

não tenha sido credenciado ou entregue os envelopes para participação. 

 

Feito isto, a CPL nota a presença de apenas 01 (uma) empresa licitante interessada. 

 

Ocorre que não existe previsão legal, tampouco previsão editalícia que exija o 

número mínimo de participantes, salvo se ocorre a modalidade de carta convite que 

não se faz no caso em comento. 

 

Importante ressaltar, que a nulidade de processo licitatório onde se apresenta 

apenas uma única empresa licitante ocorrerá após configurado que houve algum 
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expediente editalício ilegítimo, fato este que não ocorreu no presente processo, visto 

que foi dada a devida publicidade, bem como, respeitado os prazos previstos em lei. 

 

Sendo assim, não havendo nenhuma previsão explícita de que vede a continuidade 

de uma licitação com apenas um participante, logo, ilegal não é, e nesse ponto, até 

a doutrina afirma que, indiferentemente às causas motivadoras das ausências, em 

respeito aquela único participante que se prestou a se deslocar para adquirir o edital 

e se esmerou em se preparar para atendê-lo, é justo que se respeite isso dando 

sequência ao certame (Marçal Justen Filho – Licitações e Contratos Administrativos). 

  

Dando continuidade a licitante MQV QUALIDADE LTDA – ME se declara Micro 

Empresa. 

 

Foram então recebidos os envelopes de Nº 1, 2 e 3 contendo os documentos de 

HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL da licitante, 

todos eles lacrados. 

 

Aberto o envelope de Nº 1 contendo os documentos de HABILITAÇÃO, a CPL 

rubricou o envelope, assim como fez vistas aos presentes.  

 

Foi dada a palavra aos presentes, e dela nenhum fez uso. 

 

Assim sendo, a CPL SUSPENDEU a sessão para que possam ser analisados os 

documentos de Habilitação, marcando a reabertura da mesma, para às 15:00 do dia 

de hoje, 15 de janeiro de 2018. 

 

Foi informado aos presentes a disponibilidade dos mesmos levarem consigo cópia 

desta ata. 

 

Nada mais havendo, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e 

achada de acordo, segue assinada por todos. 


