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Objeto: alienação de imóveis (terrenos) de propriedade do Município de Rosana 
nos termos deste edital e anexos. 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

As treze horas do dia vinte e dois do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, na Sala da 
Secretaria de Licitações e Compras, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Licitações, devidamente designados através do Decreto n° 3340/2021, de 30/07/2021, para o ato 
de julgamento do Recurso Administrativo interposto pelo proponente Altair Aparecido Pompeu, 
no dia 03/08/2021 levando em consideração a data de protocolo na Secretaria de Licitações e 
Compras e Amilton Velasco, no dia 09/08/2021 sendo que para tanto, a comissão levou em 
consideração a data do protocolo na referida Secretaria de Protocolo, requerendo suas 
respectivas habilitações no processo licitatório em epígrafe, em face da Sessão de Habilitação em 
17/07/2021 publicada no Diário Oficial do Município de Rosana em 18/07/2021 e Despacho  III  do 
Secretário de Licitações e Compras, exarado em 05/08/2021, respectivamente, publicada no 
Diário Oficial do Município de Rosana em 06/08/2021, assim como, disponibilizado no  site  da 
Prefeitura Municipal de Rosana (vvwvv.rosana.sp.ciov.br)  comunicado para que os proponentes 
ficassem intimados do recurso apresentado para que, querendo, apresentassem as competentes 
impugnações aos mesmos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação, em 
conformidade com o Artigo 109 § 3° da Lei Federal n° 8.666/93. Assim foi apresentada a 
impugnação do licitante Claudinei Aparecido da Silva, em 20/08/2021 via protocolo  online  1Doc 
(Protocolo 3.479/2021) requerendo a habilitação do licitante Amilton Velasco. Passando-se, neste 
sentido, a examinar os recursos e impugnação apresentados, bem como demais legislações 
pertinentes, a Comissão de Licitações deliberou o que segue: a vista dos autos e diante da COTA 
DA PROCURADORIA N° 006/2021 emitido pela Procuradoria Geral do Município anexa ao 
processo, decidiu por unanimidade julgar: IMPROCEDENTE o recurso interposto pelo proponente: 
Altair Aparecido Pompeu, por entender, essa Comissão, que o mesmo não apresentou a 
documentação de habilitação, tornando-se impossível análise e habilitação, e por unanimidade 
julgar PROCEDENTE o recurso e impugnação dos licitantes Amilton Velasco e Claudinei 
Aparecido da Silva, por entender, essa Comissão, que o licitante Amilton Velasco não se 
enquadra na Sumula Vinculante 13 "A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, 
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na 
administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações reciprocas, viola a 
Constituição Federal". Assim, diante de todos os fatos e argumentos apresentados, esta Comissão 
de Licitações decidiu por unanimidade HABILITAR  o proponente Amilton Velasco. Nada mais 
havendo a tratar foi determinado pela Sra. Presidente que encaminhe o procedimento 
apreciação da Autoridade Superior, Excelentíssimo Prefeito Municipal em virtude da decisão da 
Comissão Julgadora, encerrando-se a presente sessão, da qual eu, Thainan Borglmini Pereira, 
Secretária, lavrei a presente ata que após lida será assinada por todos os presentes, extraindo-se 
cópia da mesma para publicação nos termos da Lei. Rosana, 22 de setembro de 2021. 
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