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Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas, reuniu-se na Sala 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, à Praça da Independência, n° 341, 
Centro, Afonso Cláudio/ES, a Comissão Permanente de Licitação, tendo como Presidente, Keyla 
M. Zanetti de Oliveira, e membros, Elilda Maria Bissoli e Karina de Paulo Pereira, designadas 
através da Portaria N° 12012019, para, em conformidade com as disposições contidas na Lei 
Federal N° 8666193, Lei Complementar N° 12312006 e Lei Municipal N° 2.27212018, realizaros 
procedimentos relativos a Tomada de Preços N° 00712020 - Proc. N° 01294712020, que tem 
como objetivo a contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção 
de muro de contenção, localizado na Colina do Cruzeiro, Município de Afonso Cláudio/ES. 
A convocação dos interessados para participar do certame foi efetuada por meio de publicação 
do aviso de licitação, veiculada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo - DOES, Diário 
Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES, jornal de circulação estadual - 
Jornal Metro e site oficial do Município, conforme cópias anexas ao processo. Aberta a Sessão 
Pública pela Presidente da Comissão de Licitação, constatou-se que 02 (duas) empresas 
protocolaram os envelopes de n°s 01 e 02 para participar do certame, quais sejam: ECM - 
FUNDAÇÕES E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ N° 26.169.68210001-54, neste ato 
representada por Elias Correia Maciel dos Santos, inscrito no CPF n° 009.718.156-07 e FBT 
INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇOES EIRELI - ME, CNPJ N° 21.766.11310001-72, neste ato 
representada por Filipe Broseguine Tomazelli, inscrito no CPF n° 056.698.087-89, que 
apresentaram os documentos necessários ao credenciamento, sendo portanto, credenciados. 
Em seguida, a inviolabilidade dos envelopes foi conferida e rubricada tanto pela Comissão de 
Licitação quanto pelos representantes credenciados. Prosseguindo, em conformidade com item 
9.1.2 do Edital, a Comissão de Licitação procedeu a abertura dos envelopes de Proposta 
Comercial, identificando os seguintes valores propostos: ECM - FUNDAÇÕES E 
CONSTRUÇOES EIRELI, no valor total de R$ 360.792,91 (trezentos e sessenta mil setecehtô e 
noventa e dois reais e noventa e um centavos) e FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇOES 
EIRELI - ME, no valor total de R$ 313.611,73 (trezentos e treze mil seiscentos e onze reais e 
setenta e três centavos). Continuamente, as propostas comerciais foram avaliadas e rubricadas 
tanto pela Comissão de Licitação, quanto pelos representantes credenciados, bem çprno 
analisadas pelo Engenheiro Civil da P M de Afonso Claudio/ES Sr Glauber Alves de Moin 
que por suas vez, conforme despacho acostado aos autos, identificou que todas os proponentes 
não atenderam às disposicções contidas no edital de licitação para a apresentação da proposta 
comercial (Capítulo VII do Edital de Licitação): a empresa ECM - FUNDAÇÕES E 
CONSTRUÇOES EIRELI, por não apresentar a composição análitica do BDI (item 7.1.5 do 
Edital) e por apresentar dois cronogramas físico-financeiros incompatíveis e divergentes entre si, 
em ambos, inclusive, o valor total ofertado para a execução da obra não corresponde aos 
valores totais (percentuais) apurados ao final do prazo de execução e a empresa FBT 
INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇOES EIRELI - ME, por não §2resentar a composição 
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análitica do BDI (item 7.1.5 do Edital). Ato contínuo, a Comissão de Licitação cientifiou os 
participantes quanto as inconsistências identificadas na elaboração das propostas e, 
considerando a análise do Engenheiro Civil Municipal, concluiu pela desclassificação das 
mesmas. Assim, ante o que estabelece o Capítulo Xl do Edital de Licitação a Presidente 
consultou os licitantes quanto a intenção de recurso, tendo apenas a empresa FBT 
INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES EIRELI - ME, por intermédio de seu representante legal, 
manifestado positivamente a este respeito. Assim, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar da lavratura desta Ata para a apresentação das razões de recurso. Após a fase de 
recurso, não sendo o mesmo apresentado ou negado, o resultado será publicado na imprensa 
oficial (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo) e encaminhado via email aos 
licitantes. Caso o recurso seja provido e a licitação evoluir para a fase seguinte, nova data para a 
reabertura da Sessão será agendada e informada através dos mesmos meios de comunicação. 
Oportunamente, a Presidente da Comissão registrou que participaram do certame, apenas como 
assistentes, os representantes da Comissão de Acompanhamento e Deliberação de Recursos do 
Fundo Cidades, Sr. Silvio Natalino Pereira da Silva, Dulcelene Roberto de Moraes e Ronaldo 
Custódio da Cruz e a moradora do bairro onde a obra, objeto do certame será executada, Sr. 
Elzita Krauze de Almeida. Ademais, informou ainda que os envelopes, devidamente lacrados, 
contendo os documentos de habilitação (envelope n° 02) das respectivas empresas, 
permanecem de posse da Comissão de Licitação até o julgamento final do recurso, conforme 
item 9.9 do edital. Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Comissão de Licitação deu por 
encerrada a presente Sessão Pública, cuja Ata foi lavrada e segue assinada pela Presa, 
membros da Comissão de Licitação. 

Keyla M. Zanetti 	liveira - Presidente da CPI- 

da CPL 

reira - Membro da CPI- 

- E CONSTRUÇÕES EIRELI 
dos Santos 

& 
FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES EIRELI - ME 
Filipe Broseguine Tomazelli 
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- 

FBT 
INFRAESTRUTURA E ECM FUNDACOES E 

EDIFICAÇÕES EIRELI CONSTRUCOES 
Item Lote Código Especificação Unidade Quantidade ME 

EIRELI - EPP 

UnItano Total Unitário Total Unitario Total Unitário Total 

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA CIVIL para construção de muro de 

00001 	00006165 	contenção, localizado na colina do cruzeiro, município 	SERVI 
de afonso cláudio/es. 

Valor Total OBTIDO 

Valor Total VENCIDO 

1,000 313.611,73 313.611,73 360.792,91 360.792,91 

313.611,73 
	

360.792,91 
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