
ATA DE JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE 

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019. Às 09h00min (nove) horas do dia 05 (cinco) de 

julho de dois mil e dezenove, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada a 

Avenida Sebastião Coelho de Souza, 570, Centro, no Prédio da Prefeitura Municipal de 

Água Doce do Norte, Estado Espírito Santo, por determinação da Sra. Lidia Dias da 

Silva Souza, neste ato atuando como Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

C.P.L. da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES,  em virtude da ausência do 

Sr. Leonardo da Silva Soares, conforme Portaria 001/2019, 02.01.2019, foi dado inicio o 

julgamento do Procedimento Licitatório Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 

001/2019, 16.05.2019, que tem por objeto a contratação de uma empresa para 

execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, com julgamento 

pelo menor preço global, compreendendo materiais, mão de obra e equipamentos, 

para execução de obras de construção do Prédio Administrativo da Prefeitura 

Municipal de Água Doce do Norte, ES. Prosseguindo o julgamento o membro 

Secretário relatou que protocolizou seus envelopes no horário determinado pelo 

presente certame as empresas CONSEN ENGENHARIA LTDA - CNPJ 

22.478.971/0001-84, sendo que a licitante não enviou representante para o presente ato, 

a empresa BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ 08.192.659/0001-

07, no ato representado pelo Senhor Jeonildis Betini, portador da RG 720.842 – 

SPTC/ES e a empresa JVS CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ 10.510.561/0001-94, 

sendo que a licitante não enviou representante para o presente ato.  Tendo dado inicio 

ao procedimento informou o membro presidente que estavam presentes os membros da 

Comissão Permanente de Licitação, bem como, o representante das licitante BR 

CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ 08.192.659/0001-07, credenciada 

ao presente certame, conforme acima descrito. Foram então iniciados os trabalhos 

pertinentes a Sessão de Julgamento do Procedimento Licitatório Modalidade TOMADA 

DE PREÇOS nº. 001/2019, com a abertura do Envelope nº. 001 - Documentação. O 

envelope de habilitação por determinação do Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação - CPL – foi aberto e analisado pela Comissão Permanente de Licitação e pelo 

representante presente. Tendo iniciado pela licitante empresa BR CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ 08.192.659/0001-07, tendo sua documentação 

analisada pela Comissão Permanente de Licitação, CPL, verificou-se que a proponente 

apresentou toda documentação em conformidade  com as exigências do presente 

certame, tendo diante deste fato a Comissão Permanente de Licitação declarada por 

unanimidade HABILITADA ao presente certame.  Diante disto, foi dado prosseguimento 



ao presente certame, com a abertura do envelope contendo a documentação da 

empresa JVS CONSTRUTORA LTDA ME - CNPJ 10.510.561/0001-94, tendo sua 

documentação analisada pela Comissão Permanente de Licitação, CPL, verificou-se que 

a proponente não atendeu a exigência do item 7.3.2.7 pois apresentou a certidão 

negativa municipal da empresa AURELIO MATRIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME 

CNPJ 14.426.569/0001-28, e não apresentou a certidão negativa municipal da 

participante do presente certame, em relação ao item 7.3.4.2 do certame, ou seja, não 

apresentou comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, 

nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 

relativo à execução dos serviços objeto desta licitação, ou seja, apresentou somente o 

do engenheiro civil, não apresentando a comprovação de capacitação técnico-

profissional dos demais profissionais, quais sejam, engenheiro eletricista, engenheiro 

ambiental e o técnico de segurança do trabalho, tendo ainda não atendido a exigência 

do item 7.3.5.4, ou seja, não apresentou o comprovante de recolhimento da garantia de 

participação na licitação no valor correspondente a 1%(um por cento) do valor total 

estimado para execução do serviço objeto da presente licitação, em uma das 

modalidades previstas no artigo 56, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, diante disto, a 

Comissão Permanente de Licitação, CPL, declarou a Licitante INABILITADA ao presente 

certame,    e por fim, foi aberto o envelope contendo a documentação da licitante 

CONSEN ENGENHARIA LTDA - CNPJ 22.478.971/0001-84, tendo sua documentação 

analisada pela Comissão Permanente de Licitação, CPL, verificou-se que a proponente 

não apresentou a inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal exigência 

do item 7.3.2; e ainda não apresentou a declaração exigida do item 7.3.3.1 do presente 

certame; não atendeu a exigência do item 7.3.4.1, no que tange não apresentou CREA – 

Pessoa Física do Engenheiro Eletricista Tiago Novaes Araújo, não atendeu as 

exigências do item 7.3.4.2 comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 

apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da 

região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 

Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços objeto desta licitação, ou seja, 

apresentou somente o do engenheiro civil e engenheiro eletricista, este ultimo não foi 



apresentado a cadastro de pessoa física junto ao CREA, não apresentando a 

comprovação de capacitação técnico-profissional dos demais profissionais, qual seja, 

engenheiro ambiental e o técnico de segurança do trabalho;  não atendendo ainda 

exigência do item 7.3.4.3, não indicando o engenheiro ambiental; não apresentou a 

declaração exigida no item 7.3.4.3.1; bem como, não apresentou a declaração exigida 

pelo item 7.3.4.3.2; não apresentou também a declaração exigida no item 7.3.4.3.2.1; 

não apresentou ainda a certidão de falência e concorda exigida no item 7.3.5.1 e por fim 

não atende a exigência do item 7.3.5.4, ou seja, não apresentou o comprovante de 

recolhimento da garantia de participação na licitação no valor correspondente a 1%(um 

por cento) do valor total estimado para execução do serviço objeto da presente licitação, 

em uma das modalidades previstas no artigo 56, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 

diante disto, a Comissão Permanente de Licitação, CPL, declarou a Licitante 

INABILITADA ao presente certame.  Diante da HABILITAÇÃO apenas do licitante BR 

CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ 08.192.659/0001-07, ficará a 

sessão SUSPENSA para divulgação do resultado e abertura do prazo de recurso, a 

contar da publicação do resultado. Nada mais havendo, eu, Lidia Dias da Silva Souza, 

Presidente neste ato da CPL do Município de Água Doce do Norte, ES; encerro a 

presente sessão e lavro a presente ata que, em sinal de aprovação, é assinada por mim 

e por todos os presentes.  
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