
ATA  DE  SESSÃO  E  JULGAMENTO  DA  COMISSÃO  PERMANENTE  DE
LICITAÇÃO – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS – NÚMERO: 004/2020
– JULGAMENTO: 28 DE JULHO DE 2020 ÀS 10:30 HORAS – OBJETO:
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA  ÁREA  DE
CONSTRUÇÃO  CIVIL  PARA  EXECUÇÃO  DE  PAVIMENTAÇÃO  EM  VIAS
URBANAS  NO  BAIRRO  SANTA  MÔNICA, CONFORME  PROCESSO
NÚMERO 17.857/2019.
Aos 28 de julho  de 2020,  às  10:30 horas,  na  sala  de  licitações,  situada à
Avenida Nossa Senhora da Penha, número 103 (cento e três), Centro, nesta
Cidade  de  Castelo,  Estado  do  Espírito  Santo,  presentes  os  membros  da
Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Castelo, sob
a Presidência do Sr. CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO e os membros e LUIS
LEO CRUZ E LUCIENE BRUNELI,  foi  instalada a sessão de julgamento da
licitação  na  modalidade  Tomada  de  Preços,  que  tem  como  objetivo
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA  ÁREA  DE
CONSTRUÇÃO  CIVIL  PARA  EXECUÇÃO  DE  PAVIMENTAÇÃO  EM  VIAS
URBANAS  NO  BAIRRO  SANTA  MÔNICA,  CONFORME  PROCESSO
NÚMERO  17.857/2019. Iniciado  os  trabalhos  da  Comissão,  passou-se  a
análise  técnica  da  Secretaria  Municipal  de  Obras  realizada  pelo  Senhor
Petterson Gazola Tessaro, Engenheiro Civil ao qual passamos a transcrever,
de  acordo  com  relatório  anexo  a  página  404  dos  autos:  1  –  WF
CONSTRUTORA  EIRELI,  apresentou  os  atestados  compatíveis  com  os
serviços  licitados,  2  –  OPUS  ENGENHARIA  E  CONSULTORIA  LTDA,
apresentou acervo técnico do profissional compatível com os serviços, porém o
anexo III  do  edital  foi  preenchido de forma errada,  não indicando qual  dos
engenheiros  do  seu  quatro  técnico  será  o  responsável  pela  execução  dos
serviços,  caso  sejam  vencedoras  do  certame.  Além  disso,  os  serviços
executados pela empresa, constantes no atestado apresentado, tiveram como
cliente pessoa física e não encontrei neste processo nenhum documento que
comprovem  sua  execução,  3  –  EJC  SERVIÇOS  DE  PROJETOS  E
CONSTRUÇÕES  LTDA,  não  apresentou  atestado  de  capacidade  técnica
comprovando  que  a  empresa  executou  serviços  compatíveis  com o  objeto
desta  licitação,  4  –  J.N.  CONSTRUTORA  LTDA  EPP,  o  acerto  técnico
profissional apresentado trás em sua descrição “serviços de pavimentação e
drenagem”, porém não especifica qual o tipo de pavimentação foi executada.
Além disso, não foi encontrado documentos que comprovem a execução dos
serviços constantes no atestado da empresa apresentado;  5 – MONTANHA
CONSTRUTORA  EIRELI,  apresentou  os  atestados  compatíveis  com  os
serviços licitados. Após a análise técnica e em cumprimento a solicitação na
sessão  de  07  de  julho  de  2020,  qual  seja  no  prazo  de  03  dias  úteis
comprovação dos atestados e capacidade técnicas apresentadas, onde apenas
a licitante  WF CONSTRUTORA EIRELI cumpriu. Foram então HABILITADAS
as licitantes  WF CONSTRUTORA EIRELI e  MONTANHA CONSTRUTORA
EIRELI,  por  atenderem  o  instrumento  convocatório.  Passou-se  então  a
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abertura dos envelopes das licitantes HABILITADAS, A licitante  MONTANHA
CONSTRUTORA  EIRELI,  apresentou  proposta  no  valor  de  R$  402.720,07
(quatrocentos  e  dois  mil,  setecentos  e  vinte  reais  e  sete  centavos),  e  WF
CONSTRUTORA  EIRELI,  apresentou  proposta  no  valor  de  R$  343.652,83
(Trezentos  e  Quarenta  e  Três  mil,  Seiscentos  e  Cinquenta  e Dois  Reais  e
Oitenta e Três Centavos).  O Sr. º Presidente informou que pela ausência de
todas as licitantes, fica aberto o prazo de acordo com a lei para interposição de
recursos,  após  os  autos  serão  encaminhados  a  Procuradoria-Geral  para
manifestação quanto o certame. Ato contínuo, depois de analisada, conferida e
avaliada  a  Proposta  de  Preço  apresentada  pelo  licitante,  constatou-se  que
atende  ao  Tomada de  Preços  nº  004/2020,  e  está  apta  a  submeter-se  ao
julgamento. Utilizando dos critérios previstos no Edital, o tipo Menor Preço, a
Comissão  de  Licitação  DECLARA  VENCEDORA a  empresa  WF
CONSTRUTORA EIRELI, que apresentou a melhor proposta no valor de  R$
343.652,83 (Trezentos e Quarenta e Três mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos) com prazo de validade de 60 dias. Diante
disto,  a  Comissão  de  Licitação  declara  encerrada  a  sessão,  da  qual  para
constar,  lavrou-se  a  presente  Ata,  que  será  assinada  pelos  Membros  da
Comissão de Licitação, e publicada nos locais de costume. Nada mais havendo
a tratar, os membros da Comissão, o presidente deu por encerrada a sessão.

Presidente:

__________________________________________
CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO

Membros:

__________________________________________
LUCIENE BRUNELI

_________________________________________
LUIS LEO CRUZ
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