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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO N.º 00010874/2020

Tomada de Preços N.º 000005/2020
Objeto: Contratação de empresa para realizar Drenagem e Pavimentação das ruas Cleto Ceciliano de 
Paula e Pimenta Sathler, no Bairro Cruzeiro, nesta municipalidade, conforme Projeto, Planilha 
Orçamentária, Cronograma e Memória de Cálculo em anexo.
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 09:00 Horas, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, 
sito na Alameda Santa Terezinha, nº 100, Centro, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de 
Licitação, quais sejam, MIRELLA NEVES RICARDO (PRESIDENTE), MARCIA JOSE DE 
ALMEIDA (SECRETÁRIA) e IVANILDO  TELES DE SOUZA (RELATOR), designados pelo 
Decreto nº 005 de 15 de janeiro de 2020, para os procedimentos inerentes à Sessão do procedimento 
licitatório em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. Os membros da CPL deram início à 
Sessão registrando a participação dos seguintes licitantes: CONSTRUTORA CANTAO LTDA ME, 
ROYAL.BR CONSTRUTORA LTDA - ME, SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI, que se fizeram 
presentes na sessão através de representantes e CONSTRUCTION PERSON LTDA - ME e STYLLO 
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, que não se fizeram presentes na sessão, mas 
protocolaram seus envelopes em conformidade com as disposições editalícias. Inicialmente, os membros da 
CPL analisaram as credenciais das licitantes, sendo constatado que as mesmas atenderam os requisitos 
editalícios. Ato contínuo, os membros da CPL, juntamente com os representantes presentes, rubricaram os 
envelopes, devidamente lacrados, contendo a Habilitação e Proposta de Preços das Licitantes participantes. 
Neste momento, o representante da licitante SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI retirou-se da sessão. 
Em seguida, foram abertos os envelopes contendo os documentos habilitatórios das licitantes e, após 
análise e rubrica destes, restou constatado o seguinte: a licitante SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI 
deixou de apresentar "Declaração do (s) Responsável (is) Técnico (s) aceitando a sua indicação, realizada 
pelo licitante", conforme item 6.5.2 do Edital; "Indicação do aparelhamento técnico adequado e disponível 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação da equipe técnica, assim entendido o 
responsável técnico que se responsabilizará pelos trabalhos", conforme item 6.5.3 do Edital. Sendo assim, a 
referida licitante foi INABILITADA do certame. Ainda durante a fase habilitatória, dada a palavra aos 
presentes, a representante da licitante ROYAL.BR CONSTRUTORA LTDA - ME alegou que a licitante 
STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA deixou de cumprir o item 6.5.3 do Edital por 
não ter feito a indicação do aparelhamento técnico em sua documentação habilitatória. Após análise, a 
CPL constatou que a licitante apresentou declaração, buscando atender o disposto no item 6.5.3 do Edital, 
mas tão somente declarou dispor de profissionais de engenharia e agronomia, mas não indicou o 
aparelhamento técnico adequado para realização do objeto da licitação. Assim sendo, a CPL declarou 
INABILITADA a licitante STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Em seguida, a 
representante 
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da licitante ROYAL.BR CONSTRUTORA LTDA - ME alegou ainda que o Atestado de Capacidade 
Técnico referente a CAT apresentada pela licitante CONSTRUTORA CANTAO LTDA ME não se 
encontrava autenticado. Após realizar diligências junto ao site do CREA, a CPL constatou-se que a CAT nº 
1054/2020 encontrava-se devidamente registrada, juntamente com o Atestado de Capacidade Técnica a que 
ela se refere, não havendo o que se falar em ausência de autenticidade do documento apresentado. Sendo 
assim, foram declaradas HABILITADAS as licitantes ROYAL.BR CONSTRUTORA LTDA - ME, 
CONSTRUTORA CANTAO LTDA ME e CONSTRUCTION PERSON LTDA - ME, por terem 
atendido "In Totum" os requisitos habilitatórios. Em seguida, a representante da licitante ROYAL.BR 
CONSTRUTORA LTDA - ME solicitou cópia da documentação habilitatória da licitante 
CONSTRUTORA CANTAO LTDA ME. Dada a palavra aos presentes, a representante da licitante 
CONSTRUTORA CANTAO LTDA ME declarou não possuir interesse em recorrer da decisão 
habilitatória, abrindo mão do prazo recursal. Ato contínuo, considerando a ausência de manifestação dos 
demais licitantes, a Presidente da CPL determinou a abertura do prazo recursal da FASE 
HABILITATÓRIA de 5 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura desta Ata, nos termos Art. 109, I da Lei 
8.666 de 1993. Nada mais a registrar em Ata, a Sessão foi encerrada às 12:27 Horas, sendo que esta Ata, 
após lida e achada conforme, será assinada por todos os presentes.

MIRELLA NEVES RICARDO PRESIDENTE   
MARCIA JOSE DE ALMEIDA SECRETÁRIA

IVANILDO TELES DE SOUZA   RELATOR

CONSTRUTORA CANTAO LTDA ME

ROYAL.BR CONSTRUTORA LTDA - ME
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