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Ata de Reabertura da Sessao PUblica 
Tomada de Preços NO 00612019 - Proc. NO 00774212019 

Aos trés dias do més de fevereiro do ano de dois mil e vinte, as 09:00 horas, reuniu-se, na 
Sala de LicitaçOes da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, a Cornissao Permanente de 
Licitaçâo, tendo como Presidente em exercicio, Elilda Maria Bissoli e membros, Luciana Souza 
de AraUjo e Karma de Paulo Pereira, designadas atraves cia Portaria NO 120/2019, para, 
observadas as disposiçOes contidas na Lei Federal NO 8666/93, Lei Complementar NO 123/2006 
e Lei Municipal NO 2.272/2018, dar continuidade aos trabalhos relativos a Tomada de Precos 
NO 006/2019, que tern como objetivo a contratacao do empresa especializada na execução 
do obra de pavimentaçâo do ruas do Lotearnento Jequitiba, localizado no Bairro da 
Grama, Municipio de Afonso Claudio/ES, apos a suspensâo cia mesma para transcurso do 
prazo legal de recurso na fase de habilitaçâo, conforme consignado na Ata lavrada no dia 07 de 
novembro de 2019. A Presidente abriu a Sessão PUblica registrando a auséncia de todas as 
licitantes participantes, quais sejam: CONSTRUTORA W & R LTDA EPP, CNPJ NO 
31.814.320/0001-09, EMTEC - EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI, CNPJ NO 
28.492.416/0001-93 e ILUMINERGI MATERIAL DE coNsTRuçAo LTDA - ME, CNPJ NO 
06.222.659/0001-79 e mnformando que todas tiveram ciência da data de reabertura cia Sessao 
através de e-mail encaminhado em 28/01/2020 e publicação veiculada no Diario Oficial dos 
Municipios do Estado do Espirito Santo, site oficial do Municipio, conforme cópia da mensagern e 
cia publicaçâo anexada aos autos. Ato continuo, a Presidente da Comissâo de Licitação, em 
razâo do recurso impetrado pela licitante EMTEC - EMPRESA TECN!CA CAPIXABA EIRELI, na 
fase de Habilitaçâo, divulgou o parecer exarado pela Procuradoria Municipal, ratificado em todos 
Os seus termos pela Autoridade cornpetente e acostado aos autos do presente processo, que, de 
forma sucinta, assim fundarnentou: Ante o exposto, OPINA esta Procuradoria pela manutenção 
da decisao de INABILITAAO da empresa EMTEC EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI, 
par epresentar acervo técnico incompativel com a objeto do certame, em descumprirnento 80 
item 8.5 do edital - Qualificaçao Tecnica, corn ernparo no art. 31, § 1 0  & 30, da Lei n° 8.666193, 
bern como recomenda pela HOMOLOGAçAO DO RESULTADO do procedimenta par pade da 
Adrninistraçao PUblica Municipal, baja vista que a certarne curnpriu todas as exigencies /egais 
previstas na Lei Federal n° 8.666193, e dernais legislaçOes correlatas, podendo set adjudicado 
seu objeto e elaborado 0 devido Contrato Administrativo. Sequencialmente, cam base no que 
bra exposto, a Cornissao de Licitação informa que ficou mantida a inabilitaçao da empresa 
EMTEC - EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI. Na oportunidade, a Presidente registrou 
que as licitantes participantes tiveram acesso a todos Os termos do respectivo parecer exarado 
pela Procuradoria Municipal, bern como, ao acolhimento e ratificaçâo do Prefeito Municipal, 
através do e-mail encarninhado as mesmas em 28 de janeiro de 2020, conforme cópia cia 
mensagem anexada aos autos. Dando continuidade, a Comissao Permanente de Licitaçâo 
concluiu que sagrou vencedora do certarne a empresa licutante r classuficada e habilitada, 
ILUMINERGI MAT IAL DE CONSTRUAO LTDA - ME, CNPJ No 06.222.659/0001-79, corn o 
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total de R$ 305.978,90 (trezentos e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e noventa 
centavos). Prosseguindo, corn base no parecer exarado pela Procuradoria Municipal, que 
recomenda pela homologação do resultado do procedimento por parte da Administraçao PUblica 
Municipal, a Presidente decidiu pot encaminhar o presente processo a Autoridade Competente, 
para providencias cabiveis quanto a hornologacâo e adjudicaçâo do objeto a vencedora 
ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUAO LIDA - ME, no valor total de R$ 305.978,90 
(trezentos e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e noventa centavos). Finalmente, a 
Presidente da Comissâo de Licitaçâo registrou que 0 ato sera publicado nos meios de 
comunicaçâo comumente utilizados pela Administraçao Municipal. Nada mais havendo a tratar, a 
Presidente da Comissâo de Licitação deu por encerrada a presente Sessâo PUblica, cuja Ata 101 
lavrada e segue assinada pela Presidente e pelos membros da Comissâo Permanente de 
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Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Tomada de Preços NO 00000612019 - 07111/2019 - Processo NO  007742/2019 

Veneodoc 	ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 

CNPJ 	06.222659/0001-79 

Eridereço 	AVENIDA MARFIZA DE BARROS LEITE. 681 - CAMPO VINTE - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000 

Contato 	2737351259 IIuminerg@gmail.com  

hem I  Lote I  Codigo I  Especificaçao 	 I Marca I Unidade I  Quantidade 	Unittrlo I  Valor Total 

ExECUçA0DEOBM 
00001 	00003135 de pavimentaçâo de was do Ioteamento jequ4ibI. localizado 	 sr, 	1.00 

305.9 8
g  305.78.90 

no bairro da grama. municlpio de afonso clâudio/es. 

Total do Fornecedor: 305.978,90 

Total Geral: 305.978,90 
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