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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES Nº. 01 - HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020 

 

Às 10 horas do dia 03 (três) 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. 002/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para Construção 

de uma sala de aula na EMEIEF Maria Lucas Gomes, situada no Bairro Aricanga do Município 

de Ibiraçu-ES, a pedido da Secretaria Municipal de Educação – SEME, conforme autorização no 

Processo Administrativo nº 0676/2020 de 05/02/2020, devidamente especificado no Edital 

nº. 002/2020.  Modalidade de Licitação: Tomada de Preços.  

 

Em data de 21/07/2020, veio a abertura do envelope de nº. 01, onde se registrou a 

participação das empresas AF CONTRUÇOES E REFORMAS EIRELI; CONCIDEL 

CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP; ILHA CONSTRUÇÕES LTDA; POAR 

REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI; e M&A ENGENHARIA E 

PROJETOS LTDA, conforme Ata de Abertura dos Envelopes nº 01, em fls. 542-550, sendo 

nesta oportunidade havido registros de questionamentos feitos pela empresa POAR 

REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI, bem como pela empresa M&A 

ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. 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 551-

606 do processo licitatório. 
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Registra-se ainda que, a empresa AF CONTRUÇOES E REFORMAS EIRELI, apresentou a 

Certidão Simplificada da Junta Comercial vencida, datada de 25/10/2019, perdendo, portanto, 

o direito de usufruir dos benefícios de que trata a LC 123/2006 e Lei 147/2014, conforme 

item 4.9.4.6 do Edital. 

 

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

“A empresa M&A ENGENHARIA E PROJETOS LTDA fez os seguintes 

questionamentos registrados em ata: “acerca dos documentos apresentados pela 

empresa ILHA CONSTRUÇOES LTDA: a mesma apresentou o alvará de 

funcionamento sem data de vencimento e com data de emissão em 09/2019, e 

certidão simplificada da junta com data superior a 90 dias”. Após, devida 

conferência e autenticação, constatou-se que o alvará foi sim emitido com data de 

09/2019, porém o mesmo encontra-se válido e pode ser autenticado através do site 

http://www.simplifica.es.gov.br/ com o código de verificação 19ACCJA3DM, conforme 

consta em fls nº 366 dos autos. Quanto à data de emissão da Certidão Simplificada da 

Junta Comercial, a mesma encontra-se válida com data de emissão em 19/06/2020, 

conforme fls nº 383 dos autos. Além disso, “acerca dos documentos apresentados 

pela empresa CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP: a mesma 

apresentou a Declaração de Fato Impeditivo sem assinatura, estando portanto 

sem validade”. Após devida conferência, a comissão entende que este 

questionamento é procedente e suficiente para inabilitação desta empresa. E por fim, 

“acerca dos documentos apresentados pela empresa AF CONTRUÇOES E 

REFORMAS EIRELI, a mesma apresentou o CRQ da empresa vencido e não 

apresentou o contrato de prestação de serviço entre o responsável técnico e a 

empresa”. Após devida conferência pela comissão, constatou-se que este 

questionamento é procedente, devendo ser sustentado pelo setor técnico. 

 

“A empresa POAR REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI fez 

os seguintes questionamentos registrados em ata: “acerca dos documentos 
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apresentados pela empresa M&A ENGENHARIA E PROJETOS LTDA: a mesma 

apresentou o cadastro de fornecedor autenticado com a data do dia 21/07/2020, 

ferindo o Edital”. Após, devida conferência, a comissão entende que este 

questionamento é procedente, conforme consta nos itens 6.1 e 6.4.a do Edital, porém, 

não se trata de documentos apresentados para serem autenticados no dia da abertura, 

e sim, do cadastro de fornecedor, e este, sim, autenticado por servidor público e 

membro desta Comissão. São documentos apropriados e que atendem ao 6.1, tanto é 

que gerou o cadastramento de fornecedor deste Município, indo a favor da descrição e 

entendimento registrado no item 4.1, portanto, apta e habilitada para este certame. 

Além disso, “acerca dos documentos apresentados pela empresa CONCIDEL 

CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP: a mesma apresentou a Declaração de 

Fato Impeditivo sem assinatura, e ainda, o balanço patrimonial sem assinatura 

do contador a punho e sem assinatura digital”. Após devida conferência e 

autenticação, a comissão entende que a Declaração de Fato Impeditivo encontra-se 

sem assinatura, estando portanto, sem validade; porém, quanto ao balanço 

patrimonial, o mesmo pode ser autenticado digitalmente através site 

http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CN

PJAno com o CNPJ da empresa ou com o número de recibo apresentado, conforme fls 

nº 262 dos autos. E por fim, “acerca dos documentos apresentados pela empresa AF 

CONTRUÇOES E REFORMAS EIRELI, a mesma apresentou a certidão simplificada 

da junta vencida (2019) e CRQ da empresa vencido”. Após devida conferência pela 

comissão, constatou-se que este questionamento é procedente. 

 

No dia 27/07/2020 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. Após apreciação da documentação técnica e dos questionamentos 

registrados em ata,  conclui-se que: “a empresa AF CONTRUÇOES E REFORMAS EIRELI não 

apresentou comprovação de vínculo do responsável técnico indicado, o Engenheiro Civil José 
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Geraldo Cecato, sendo este um dos documentos exigidos para qualificação técnica, conforme 

“Item 6.3.1.3 – Qualificação técnica, alínea f - O profissional de nível superior detentor do acervo 

técnico poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro permanente da licitante, na condição 

de empregado, ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a 

licitante, através de contrato de prestação de serviços, carteira de trabalho ou ficha de registro 

de empregado...”. Registro também que a empresa apresentou a Certidão de Registro e Quitação 

de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA-ES, com data anterior ao processo licitatório, vide página 

n° 436 dos autos”, conforme parecer de fls. nº 608-609. 

 

No dia 30/07/2020, 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 licitantes, sendo todas consideradas 

HABILITADAS neste quesito, conforme parecer em fls. nº 610-615. 

 

Após o término da Conferência dos documentos por parte da Comissão Permanente de 

Licitação, declarou-se assim: INABILITADAS as empresas AF CONSTRUÇÕES E REFORMAS 

EIRELI, e CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP. Estando portanto, 

HABILITADAS para a abertura do envelope de n° 002 – Proposta de Preços as empresas: M&A 

ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, ILHA CONSTRUÇÕES LTDA, e POAR REFRIGERAÇÃO 

COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI. 

 

A Comissão de Licitação declara que fica marcada a data de 10/08/2020 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. 
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Ibiraçu/ES, 03 de agosto de 2020. 

 

 

Carolina Araújo Modenesi 
Presidente da CPL  

  
  

Lucimar Antonio da Silva 
Membro da CPL 

Luana Guasti 
Membro da CPL

 
 
Testemunhas: 
1 - _____________________________________ 
2 - _____________________________________ 


