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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES Nº. 01 - HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2020 

 

Às 09 horas do dia 03 (três) de novembro 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. 

008/2020, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Drenagem, 

Pavimentação e Esgotamento Sanitário nas Ruas Josué Fiorotti e Adriana Maioli Rosalém Rocha, vias 

urbanas situadas no Bairro São Cristóvão do Município de Ibiraçu – ES, com fornecimento de Materiais 

e Mão de Obra, conforme solicitação contida no Processo Administrativo n.º 2895/2020 de 

19/08/2020 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI, devidamente 

especificado no Edital nº. 008/2020.  Modalidade de Licitação: Tomada de Preços.  

 

Em data de 14/10/2020, veio a abertura do envelope de nº. 01, onde se registrou a participação das 

empresas AF CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI; AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS 

TECNICOS LTDA ME; ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME; CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS 

DEPIZZOL LTDA EPP; CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA; CUCO – COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, 

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA; POAR REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS 

EIRELI; R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI; RENOVA CONSTRUÇOES LTDA; SANTA 

MARIA ENGENHARIA EIRELI EPP; e SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI, conforme Ata de Abertura 

dos Envelopes nº 01, em fls. 1361-1367. 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 1370-1537 do 

processo licitatório. 
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No dia 19/10/2020 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, 

conforme parecer em fls. nº 1539-1541, fazendo constar o seguinte:  

 

1. “A empresa “AF Construção e Reformas EIRELI” não apresentou atestado de 

capacidade técnica para a exigência solicitada no item 6.3.1.3, alínea c1 do edital 

“Execução de rede de esgoto com tubulação em PVC NBR 7362 150mm”. Faço constar que 

nas páginas n° 610 a 615 dos autos, a empresa apresentou atestado de capacidade técnica 

para rede de água, divergindo do solicitado em edital. Portanto, a mesma está 

INABILITADA a prosseguir no processo licitatório. 

 

2. A empresa “AOT Ambiental e Empreendimentos Técnicos LTDA” não 

apresentou atestado de capacidade técnica para a exigência solicitada no item 6.3.1.3, 

alínea c1 do edital “Execução de rede de esgoto com tubulação em PVC NBR 7362 

150mm”. Portanto, a mesma está INABILITADA a prosseguir no processo licitatório. 

 

3. A empresa “ATN Construções e Locações LTDA – ME” não apresentou atestado 

de capacidade técnica para a exigência solicitada no item 6.3.1.3, alínea c1 do edital 

“Execução de rede de esgoto com tubulação em PVC NBR 7362 150mm”. Faço constar que 

nas páginas n° 797 a 810 dos autos, a empresa apresentou atestado de capacidade técnica 

para rede de água, divergindo do solicitado em edital. Portanto, a mesma está 

INABILITADA a prosseguir no processo licitatório. 

 

4. Em análise do questionamento levantando em ata, vide folha n° 1365 dos autos, 

sobre a validade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado, foi concluído que a 

Empresa “Concidel Construções Civis Depizzol LTDA E” apresentou toda a 

documentação exigida no edital, item 6.3.1.3 – “Qualificação Técnica”, estando 

HABILITADA a prosseguir no processo licitatório. 
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5. A empresa “CUCO – Comercial , Participações, Construções e Projetos LTDA” 

indicou como responsável técnico pela execução da obra objeto deste certame o Arquiteto 

e Urbanista Joel Luiz Cuzzuol, CAU/ES - A11528-2, vide folha n° 1013 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, 

parte constituinte do 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. 

 

6. Em análise do questionamento levantando em ata, vide folha n° 1365 dos autos, 

sobre a validade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado, consta na folha n° 1092 

serviço de “Tubo de concreto armado, para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 

1000 mm”, o serviço em questão é tido como semelhante ao exigido pelo edital, de 

complexidade superior tendo em vista o diâmetro maior da tubulação. 

Em análise do questionamento levantando em ata, vide folha n° 1366 dos autos, sobre a 

validade do Registro de Quitação de Pessoa Física, foi constatado que uma vez que o 

sistema de emissão de comprovantes do CREA-ES emite o atestado, o mesmo é tido como 

válido para a finalidade especificada, que no caso é “cadastramento e licitação”. Caso 

houvesse algum fator impeditivo o mesmo não estaria disponível para emissão. 

Portanto, 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. 

 

7. As demais empresas participantes da licitação, sendo elas “CVN Construtora Via 

Norte LTDA”, “R.A. Serviços de Construção Civil EIRELI EPP”, “Renova Construções 

LTDA”, “Santa Maria Engenharia EIRELI EPP” e “Singular Construções EIRELI” 

apresentaram toda a documentação exigida no item 6.3.1.3 do edital para qualificação 
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técnica e não houve questionamentos sobre sua validade registrada em ata, estando 

habilitadas a prosseguir no processo licitatório.” 

 

No dia 28/10/2020, 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, sendo todas consideradas HABILITADAS neste quesito, 

conforme parecer em fls. nº 1542-1552. 

 

Por fim, a Comissão Permanente de Licitação declarou assim: 

•  “INABILITADAS as empresas  AF CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI; AOT AMBIENTAL E 

EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA ME; ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME; e CUCO 

– COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA; e  

•  HABILITADAS para a abertura do envelope de n° 002 – Proposta de Preços as empresas 

CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP; CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA; POAR 

REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI; R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO 

CIVIL EIRELI; RENOVA CONSTRUÇOES LTDA; SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI EPP; e 

SINGULAR CONSTRUÇOES EIRELI.” 

 

A Comissão de Licitação declara que fica marcada a data de 17/11/2020 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, 03 de novembro de 2020. 

 
Carolina Araújo Modenesi 

Presidente da CPL  
   

 
Lucimar Antonio da Silva 

Membro da CPL 
Luzia Campos dos Santos 

Membro da CPL
 


