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CONTINUAÇÃO DA SESSÃO ADMINISTRATIVA  
 
 
 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2018 

 
 

 
 
Às treze horas do dia dezenove de outubro do ano de dois mil e dezoito, 
para reinicio dos trabalhos suspensos da Concorrência Pública 
002/2018 qual teve sua data de abertura o dia 20 de Junho de 2018, na 
Sala de sessões da Câmara Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito 
Santo. Oportunidade em que reuniu-se esta Presidente, Vaney Lacerda 
Fernandes, e os membros Elizabete Batista Pereira Silva e Wanderlan 
Oliveira Xavier, para análise dos documentos de Habilitação. 
 
Esteve presente os representantes das empresas MAR & SOL 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA EPP, Amantino 
Gonçalves da Silva Filho e, D. FERNANDES ENGENHARIA E 
SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI – EPP, Carlos Barbosa Pereira, se 
fazendo ausente todas as demais empresas, apesar de convocadas. 
 
Considerando que após a abertura do certame houve vários 
questionamentos por parte de quatro participantes, levando a suspensão 
deste para análise minuciosa das alegações. 
 
Encerradas as análises a CPL proferiu Decisão que declarou vencedora 
a empresa Mar & Sol, tendo a empresa Styllo impetrado recurso 
alegando erro substancial da confecção da proposta da referida 
empresa. A Mar & Sol por sua vez, em suas contrarrazões debateu a 
tese da questionante pugnando pela manutenção do resultado da 
decisão anterior. 
 
A CPL, junto ao setor de engenharia, analisou o recurso e as 
contrarrazões mantendo inalterada a Decisão que declarou vencedora a 
empresa Mar & Sol, sendo marcada para a presente data a reabertura 
do certame para a fase de abertura dos envelopes de habilitação. 
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Prosseguimos com abertura dos envelopes de Habilitação das 
empresas melhores classificadas, sendo elas: 
 
01 – MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA EPP,  
 
02 – STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,   
 
03 – SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA – ME,  
 
Após a abertura dos envelopes, o representante da empresa D. 
FERNANDES, questionou a comprovação do ativo circulante constante 
no balanço patrimonial da empresa Mar & Sol, quanto à apresentação 
de Ativo Circulante e não comprovação da origem do recurso, 
confrontando a observação contida à fl. 479 dos autos. 
 
Assim, a CPL se reuniu no próprio ato, sem a necessidade de nova 
suspensão, para analisar e julgar o referido questionamento. Chegando 
a decisão de que em que pese haver a observação mencionada no 
edital, o item 8.4 do edital, qual traz a referida observação, sofreu 
alterações devido a uma impugnação ao edital feita pela empresa 
CRIMAQ, constante às fl.s 411/465, na primeira publicação deste feita 
em 08 de maio de 2018. 
 
Tal alteração se deu mediante Decisão da Comissão de 08 de junho de 
2018, às fls. 466/469, em questão da comprovação da origem dos 
recursos apresentados no balanço patrimonial, sendo por meio de 
Extrato bancário da empresa, Imposto de Renda dos Sócios, ou 
RENAVAM.  
 
Referida comprovação era uma exigência para todos os balanços 
patrimoniais apresentados. No entanto, após a impugnação feita pela 
empresa CRIMAQ, a CPL acatou suas razões e suprimiu do edital a 
parte em que existia tais exigências, substituindo seu texto pelo que se 
encontra no atual edital, item 8.4, letras “b” e “c”, qual fora republicado 
em 09 de junho de 2018. 
 
Em sua nova redação o item 8.4, letra “c” deixou de exigir a 
comprovação da origem do caixa geral do balanço patrimonial, abrindo a 
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possibilidade de diligência para fiscalizar a idoneidade da empresa 
participante, quando estas apontarem indícios de irregularidade.  
 
No entanto, a observação qual se baseia a empresa D. Fernandes se 
manteve inalterada, pertencente ao mesmo item, porém esta se refere a 
letra “c” do item 8.4, sendo acionada apenas em caso de diligência, 
quando será adotada a medida de analisar o caixa geral e ativo 
circulante com suas devidas comprovações. 
 
Porém, o que é de se observar da presente, é que em nada aponta a 
Mar & Sol como suspeita de irregularidades no balanço, sendo a 
Decisão da CPL de não acatar as razões apresentadas, mantendo a 
empresa questionada no certame. 
 
 
Analisando a documentação de habilitação da empresa Styllo, o 
representante da empresa D. Fernandes alegou que a Certidão de 
Débitos Federais da empresa Styllo se encontra vencida desde 
16/06/2018, ou seja, anterior a data de abertura do certame, que se deu 
no dia 20/06/2018. 
 
Sendo assim, a empresa D. Fernandes invocou o Item 8.6.3, letra “b”, 
vez que segundo ela, a empresa Styllo deixou de apresentar o 
documento exigido para comprovar que é Microempresa e fazer valer do 
benefício de apresentar certidão atualizada após prazo de 05 (cinco) 
dias. 
 
Além do mai, registrou que a questionada apresentou um ativo 
circulante no valor de R$ 2.278.858,33 (dois milhões duzentos e setenta 
e oito mil oitocentos e cinqüenta e oito reais e trinta e três centavos), 
sem comprovar a origem do mesmo, se igualando a situação do 
questionamento a empresa Mar & Sol. 
Desta feita, assim como ocorreu aos questionamentos em desfavor a 
empresa Mar & Sol, a CPL se reuniu no ato para análise e julgamento, 
chegando a seguinte conclusão. 
 
Segundo previsão editalícia do item 8.2 letra “a”, a Certidão de Débitos 
Federais ausente ou vencida é motivo de desclassificação. No entanto, 
em caso de optante do Simples Nacional ou Microempresa, serão 
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beneficiados com o prazo de 05 (cinco) dias para atualização em caso 
de vencida. 
 
Na numeração própria do documento da empresa Styllo, fl. 71, diz 
claramente que tal empresa não é optante pelo Simples Nacional. As 
empresas que não são optantes do Simples Nacional, para obter o 
benefício da Lei 123/2006 de poder apresentar nova certidão no prazo 
de cinco dias, em caso de certidão vencida, devem apresentar DIPJ 
(Declaração de Informações Econômico-fiscais de Pessoa Jurídica) com 
recibo de entrega, o que não foi feito. 
 
Sendo assim, impossível bonificá-lo com o benefício mencionado, 
devendo aplicar-se os efeitos do item 8.2 letra “a”, o que é suficiente 
para DESCLASSIFICAR a empresa Styllo. 
 
O segundo questionamento em desfavor da referida empresa é o 
mesmo feito em desfavor da empresa Mar & Sol, qual foi apreciado e 
julgado improcedente nos parágrafos anteriores, qual integro como 
razões para indeferir o presente.  
 
O representante da empresa D. Fernandes seguiu seus 
questionamentos, desta vez em desfavor da empresa Norte Ambiental, 
foi alegado que no Contrato Social, sétima alteração contratual, consta 
na cláusula 12ª que o Sócio Genilson Rainha da Costa tem sua 
participação na referida empresa exclusivamente nos lucros ou prejuízos 
apurado, sendo vedado fazê-lo qualquer atividade perante a empresa.  
No entanto, no termo de abertura e encerramento do balanço da referida 
empresa encontra-se assinado pelo Sr. Genilson Rainha da Costa, 
confrontando com o disposto na alteração contratual mencionada acima. 
 
Além do mais, a empresa D. Fernandes ainda questiona a ausência de 
comprovação do ativo circulante do balanço patrimonial da Norte 
Ambiental, se enquadrando na mesma situação alegada em desfavor da 
empresa Mar & Sol e Styllo, qual integro a este parágrafo as razões 
utilizadas para indeferi-lo nos questionamentos mencionados, fazendo-o 
da mesma forma neste. 
 
Sendo assim, em reunião da CPL no próprio ato, ficou decidido que o 
Sr. Genilson Rainha da Costa, assim como bem especificado na própria 
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documentação da empresa, não pode exercer qualquer atividade, se 
limitando apenas a função de sócio participante de lucros e prejuízos.  
 
Tal participação se manteria adequada se não houvesse a assinatura do 
mesmo no termo de abertura e encerramento do balanço. Em que pese 
a assinatura ser anterior a alteração contratual, não existe nenhum tipo 
de comprovação junto a documentação de que naquela data o Sr. 
Genilson tinha poderes para desenvolver tal função.  
 
Sendo assim, a CPL entende pela DESCLASSIFICAÇÃO da empresa 
Norte Ambiental, por ser esta medida mais justa e garantidora dos 
princípios regentes da Administração Pública.  
 
Com a desclassificação das empresas Styllo e Norte Ambiental, a 
empresa D. Fernandes ocupou a segunda posição das classificadas 
para o certame, seguida pela empresa Vibra Construções, sendo 
necessária a abertura de seus envelopes de habilitação para 
prosseguimento do ato. 
 
Assim, analisados os documentos de habilitação das empresas 
mencionadas no parágrafo anterior, não houve nenhum questionamento 
em desfavor destas. 
 
Desta feita, declaramos vencedora a empresa 1 – MAR & SOL 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP; ficando 
classificadas em segundo e terceiro lugar respectivamente, as 
empresas: 2 – D. FERNANDES ENGENHARIAE SERVIÇOS 
AMBIENTAIS EIRELI – EPP; 3 – VIBRA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA. 
 
Fica como DESCLASSIFICADAS as empresas: 1 – STYLLO 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA  e 2 – SÃO GABRIEL 
AMBIENTAL LTDA – ME, pelas razões expostas acima, qual 
integramos como parte deste julgamento. 
 
A empresa D. Fernandes manifestou seu interesse me recorrer, ficando 
aberto o prazo para interposição de recurso a partir da assinatura desta 
ata, qual servirá como intimação para os presentes e publicação da 
mesma no site do Município qual ocorrerá na presente data. 
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O prazo para contrarrazões será aberto a partir do envio do recurso as 
empresas questionadas, contando como prazo inicial a data do envio 
daquele. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Vaney 
Lacerda Fernandes, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 
passa a ser assinada pela Presidente e membros e representantes 
legais presentes.  
 

Pinheiros/ES, 19 de outubro de 2018. 
 
 
 

VANEY LACERDA FERNANDES 
Presidente da CPL 

 
 
 

ELIZABETE BATISTA PEREIRA SILVA 
Equipe de Apoio 

 

 WANDERLAN OLIVEIRA XAVIER 
Equipe de Apoio 
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