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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES Nº. 01 - HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020 

 

Às 10 horas do dia 05 (cinco) de agosto de 2020, na sede desta Prefeitura, através da Comissão 

Permanente de Licitação designados pela Portaria nº. 19.478/2019 de 12/06/2019, reuniram-

se os membros da referida Comissão, com o objetivo de proceder as análises dos julgamentos 

dos documentos apresentados no envelope de nº 01 – HABILITAÇÃO, referente à TOMADA DE 

PREÇOS Nº. 003/2020, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para Execução 

da Reforma do Prédio da Unidade de Saúde da Família, localizado na Rua dos Pescadores no 

Bairro Ericina do Município, com fornecimento de Materiais e Mão de Obra, conforme 

solicitação contida no Processo Administrativo n.º 2231/2020 de 16/06/2020 a pedido da 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI, devidamente especificado 

no Edital nº. 003/2020.  Modalidade de Licitação: Tomada de Preços.  

 

Em data de 23/07/2020, veio a abertura do envelope de nº. 01, onde se registrou a 

participação das empresas AF CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI; BR CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA EPP; CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP; ILHA 

CONSTRUÇÕES LTDA; e M&A ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, conforme Ata de Abertura 

dos Envelopes nº 01, em fls. 679-682, sendo nesta oportunidade havido registros de 

questionamentos feitos pela empresa CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP.  

 

Registra-se que, a empresa CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP fez os 

seguintes questionamentos registrados em ata: “acerca dos documentos apresentados pela 

empresa M&A ENGENHARIA E PROJETOS LTDA: no balanço patrimonial está faltando os 

seguintes itens: DMPL, DRA e Demonstração de Fluxo de Caixa, estando portanto, 

incompleto”. Em razão aos questionamentos, devem os mesmos ser enfrentados por esta 
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Comissão, ou, se for o caso, serem direcionados aos setores técnicos a fim de serem relatados 

para a sustentação da decisão desta Comissão. 

 

Registra-se ainda que, foi feita a conferência da autenticidade dos documentos emitidos via 

internet e apresentados pelas licitantes, e que os mesmos encontram-se válidos, conforme fls. 

nº 683-778 do processo licitatório. 

 

No dia 28/07/2020, os autos foram remetidos à Secretaria Municipal de Finanças, ocasião em 

que o Secretário Municipal de Finanças Sr. Luiz Alberto Sanches avaliou toda a documentação 

relativa à Qualificação Financeira das empresas. Após apreciação da documentação financeira 

e dos questionamentos registrados em ata, concluiu-se que, “realmente não foi identificado 

nos autos a presença dos demonstrativos mencionados pela empresa CONCIDEL 

CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP, sendo eles o DMPL, DRA e Fluxo de Caixa, porém 

a falta destes não trouxe prejuízos para que a Secretaria Municipal de Finanças elaborasse o 

estudo da Qualificação Financeira da Empresa M&A ENGENHARIA E PROJETOS LTDA”, 

conforme parecer em fls. nº 880-885. 

 

No dia 03/08/2020 os autos foram remetidos à Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 

Infraestrutura – SEMOSI, momento em que o Engenheiro Civil deste Município, sr. Vitor 

Guilherme Barcelos Mota, avaliou toda a documentação relativa à Qualificação Técnica das 

empresas licitantes, sendo todas consideradas HABILITADAS neste quesito, conforme parecer 

em fls. nº 886. 

 

Quanto aos questionamentos levantados em ata, a comissão entende que: o balanço 

patrimonial apresentado pela empresa M&A ENGENHARIA E PROJETOS LTDA encontra-se 

válido e pode ser autenticado através do site http://www.simplifica.es.gov.br/ com o código 

de verificação nº 12001611160; além disso, o estudo do mesmo pôde ser realizado de forma 

eficiente e sem prejuízos ao Setor Financeiro do Município, não sendo portanto, motivo 

suficiente para a inabilitação da empresa.  
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Após o término da Conferência dos documentos por parte da Comissão Permanente de 

Licitação, declarou-se assim: HABILITADAS para a abertura do envelope de n° 002 – Proposta 

de Preços as empresas AF CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI; BR CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA EPP; CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP; ILHA 

CONSTRUÇÕES LTDA; e M&A ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. 

 

A Comissão de Licitação declara que fica marcada a data de 12/08/2020 às 10:00 horas, no 

prédio da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, localizada à Av. Conde D’eu, 486, Centro, a abertura 

dos envelopes n° 02 – Proposta de Preços, caso não haja interposição de recursos. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente da Comissão deu por encerrada a sessão, 

determinando a lavratura da presente ata que depois de lida e achado conforme será por todos 

assinada, e enviada para os licitantes via e-mail, juntamente com os pareceres de Qualificação 

Técnica e Qualificação Financeira. 

 

Ibiraçu/ES, 05 de agosto de 2020. 

 
 
 

Carolina Araújo Modenesi 
Presidente da CPL  

   
 
 

 
Lucimar Antonio da Silva 

Membro da CPL 
Luana Guasti 

Membro da CPL
 


