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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES Nº. 01 - HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2020 

 

Às 09 horas do dia 07 (sete) de outubro 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. 

009/2020, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Rede de Esgoto 

Sanitário do Bairro Aricanga situado no município de Ibiraçu, com fornecimento de Materiais e Mão de 

Obra, conforme solicitação contida no Processo Administrativo n.º 2896/2020 de 19/08/2020 da 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI, devidamente especificado no 

Edital nº. 009/2020.  Modalidade de Licitação: Tomada de Preços.  

 

Em data de 15/09/2020, veio a abertura do envelope de nº. 01, onde se registrou a participação das 

empresas A.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP; ACQUA4LIFE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 

ME; AF CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI; ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME; COMAN 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA EPP; CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP; 

CUCO – COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA; POAR REFRIGERAÇÃO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI; e SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI EPP, conforme 

Ata de Abertura dos Envelopes nº 01, em fls. 846-854. Em razão aos questionamentos, devem os 

mesmos ser enfrentados por esta 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 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 856-981 do 

processo licitatório. 

 

No dia 17/09/2020 os autos foram remetidos à Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 

Infraestrutura – SEMOSI, momento em que o Engenheiro Civil deste Município, sr. Vitor Guilherme 
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Barcelos Mota, avaliou toda a documentação relativa à Qualificação Técnica das empresas licitantes, 

conforme parecer em fls. nº 983-985, fazendo constar o seguinte:  

 

1. “Em análise do questionamento levantando em ata, vide folha n° 854 dos 

autos, sobre a validade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado, foi 

concluído que a Empresa “ATN Construções e Locações LTDA ME” comprovou 

capacidade técnica para executar o objeto do certame.  

Faço constar que a empresa indicou como responsáveis técnicas pela execução 

da obra a Engenheira Civil Adriana Jerônimo Valim, CREA ES-006141/D e a 

Arquiteta e Urbanista Mariana Ferreira Barros Tessarolo, CAU/ES – 138497-0, 

vide folhas n° 315 e 316 dos autos. 

As atribuições de um profissional de Arquitetura e Urbanismo, conforme os 

termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e os artigos 2° e 3° da Resolução n° 

21/2012-CAU/BR, não engloba a responsabilidade pela execução de obras de 

Rede Coletora de Esgoto Sanitário, objeto desta licitação, portanto a profissional 

não está habilitada a se responsabilizar pela execução de obras desta natureza e 

conseqüentemente está impossibilitada de emitir o termo de responsabilidade 

técnica. 

Diante do exposto, apenas a Engenheira Civil Adriana Jerônimo Valim poderá ser 

a responsável técnica, caso a empresa seja vencedora do certame.  

Todas as exigências feitas no edital, item 6.3.1.3 – “Qualificação Técnica”, foram 

atendidas, estando HABILITADA a prosseguir no processo licitatório. 

 

2. A empresa “ACQUA4LIFE Comércio e Indústria LTDA ME” não 

apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o objeto licitado não 

atendendo a exigência feita no edital, item 6.3.1.3 – “Qualificação Técnica”, 

portanto está INABILITADA a prosseguir no processo licitatório. 

 

3. Em análise do questionamento levantando em ata, vide folha n° 850 dos 

autos, sobre a validade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado, foi 

concluído que a Empresa “A.R Construção e Serviços LTDA EPP” apresentou 

atestado de capacidade técnica parcial, porém os serviços julgados como 
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relevantes à qualificação técnica do profissional constam no atestado com 

quantitativo positivo. Portanto, todas as exigências feitas no edital, item 6.3.1.3 – 

“Qualificação Técnica”, foram atendidas, estando HABILITADA a prosseguir no 

processo licitatório. 

 
 

4. A empresa “Coman Construção e Manutenção LTDA EPP” indicou como 

responsáveis técnicos os Engenheiros Civis Maria Madalena Bottan, CREA ES-

0047768/D, e Diego Silveira Nunes, CREA ES-035966/D, mas apresentou 

Atestado de Capacidade Técnica apenas do Engenheiro Civil Diego Silveira 

Nunes, portanto apenas este comprovou sua qualificação, devendo ser o 

responsável técnico pela obra. 

Diante da documentação apresentada e da exigência feita no edital, item 6.3.1.3 

– “Qualificação Técnica”, fica comprovada a presença no quadro de funcionários 

da empresa, profissional com qualificação técnica para acompanhar os serviços 

objeto desta licitação. Portanto, a empresa está HABILITADA a prosseguir no 

processo licitatório. 

 

5. A empresa “Concidel Construções Civis Depizzol LTDA EPP” indicou 

como responsáveis técnicos os Engenheiros Civis Luiz Adolpho da Rós, CREA ES-

001107/D, e Renato Scarpatti Depizzol, CREA ES-037872/D, mas apresentou 

Atestado de Capacidade Técnica apenas do Engenheiro Civil Luiz Adolpho da Rós, 

portanto apenas este comprovou sua qualificação, devendo ser o responsável 

técnico pela obra. 

Diante da documentação apresentada e da exigência feita no edital, item 6.3.1.3 

– “Qualificação Técnica”, fica comprovada a presença no quadro de funcionários 

da empresa, profissional com qualificação técnica para acompanhar os serviços 

objeto desta licitação. Portanto, a empresa está HABILITADA a prosseguir no 

processo licitatório. 

 

6. A empresa “CUCO – Comercial , Participações, Construções e Projetos 

LTDA” indicou como responsável técnico pela execução da obra objeto deste 
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certame o Arquiteto e Urbanista Joel Luiz Cuzzuol, CAU/ES - A11528-2, vide folha 

n° 708 dos autos. 

As atribuições de um profissional de Arquitetura e Urbanismo, conforme os 

termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e os artigos 2° e 3° da Resolução n° 

21/2012-CAU/BR, não engloba a responsabilidade pela execução de obras de 

Rede Coletora de Esgoto Sanitário, objeto desta licitação, portanto o profissional 

não está habilitado a se responsabilizar pela execução de obras desta natureza e 

conseqüentemente está impossibilitado de emitir o termo de responsabilidade 

técnica. 

Diante do exposto, a empresa não indicou profissional habilitado para ser 

responsável técnico, não atendendo às exigências feitas no edital, item 6.3.1.3 – 

“Qualificação Técnica”, estando INABILITADA a prosseguir no processo 

licitatório. 

 

7. Em análise ao questionamento levantando em ata, vide folha n° 853 dos 

autos, sobre a validade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado, foi 

concluído que a Empresa “POAR Refrigeração, Comércio e Serviços Em Gerais 

EIRELI” apresentou toda a documentação exigida no edital, item 6.3.1.3 – 

“Qualificação Técnica”, estando HABILITADA a prosseguir no processo 

licitatório. 

 

8. As demais empresas participantes da licitação, sendo elas “AF Construção 

e Reformas EIRELI” e “Santa Maria Engenharia EIRELI EPP”, apresentaram 

toda a documentação exigida no item 6.3.1.3 do edital para qualificação técnica 

e não houve questionamentos sobre sua validade registrada em ata, estando 

habilitadas a prosseguir no processo licitatório.” 

 

No dia 30/09/2020, 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 licitantes, conforme parecer em fls. nº 986-994, na qual fez 

constar que a empresa ACQUA4LIFE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, não atendeu ao requisito 

“Grau de Endividamento”, restando, então, INABILITADA haja vista que a mesma apresentou o Índice 
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de Grau de Endividamento (GE) de 0,9285, superior ao limite exigido no Edital, conforme item 6.3.1.4 e 

Anexo XIII - Demonstrativo de Capacidade Financeira. Quanto às demais licitantes, foram consideradas 

HABILITADAS neste quesito. 

 

Após o término da Conferência dos documentos por parte da Comissão Permanente de Licitação, fez-se 

constar ainda que:  

 

1. “A empresa ACQUA4LIFE COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA ME apresentou 

em seus documentos habilitatórios as cópias sem autenticações do Cadastro de 

Fornecedores junto a Prefeitura Municipal de Ibiraçu e dos documentos de 

qualificação técnica; além disso, a empresa apresentou a Certidão de Registro e 

Quitação de Pessoa Jurídica com capital social divergente do apresentado no 

Balanço Patrimonial e Contrato Social e alterações, estando portanto inválida 

por estar desatualizada, conforme a Resolução nº 266/79 do Confea, em seu 

Artigo 2º, §1º, alínea “c” 

 

2. A empresa ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME apresentou em 

seus documentos habilitatórios a Certidão de Débitos para com a Fazenda 

Municipal POSITIVA; entretanto, a empresa apresentou a CERTIDÃO 

SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESPÍRITO SANTO válida, e por se 

tratar de Microempresa, a mesma poderá então, usufruir os benefícios de que 

trata a LC 123/2006 e Lei 147/2014, conforme item 4.9 do Edital. Sendo assim, 

em caso de vencedora (menor preço proposto) do certame, a mesma deverá, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da data de abertura da proposta de preços, 

apresentar os referidos documentos com data válida. 

3. A empresa SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI EPP apresentou em seus 

documentos habilitatórios a Prova de regularidade do profissional responsável 

pela contabilidade junto ao CRC-ES com validade até 31/07/2020, estando, 

portanto vencida, impossibilitando-a a prosseguir no certame.” 

 

Por fim, a Comissão Permanente de Licitação declarou assim: INABILITADAS as empresas  

ACQUA4LIFE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, CUCO – COMERCIAL , PARTICIPAÇÕES, 
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CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, e SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI EPP; e HABILITADAS 

para a abertura do envelope de n° 002 – Proposta de Preços as empresas A.R. CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA EPP; AF CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI; ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 

LTDA ME; COMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA EPP; CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS 

DEPIZZOL LTDA EPP; e POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI. 

 

A Comissão de Licitação declara que fica marcada a data de 16/10/2020 às 08:00 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, 07 de outubro de 2020. 

 

 

 
Carolina Araújo Modenesi 

Presidente da CPL  
   
 
 

 
Lucimar Antonio da Silva 

Membro da CPL 
Luzia Campos dos Santos 

Membro da CPL
 


