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CONTINUAÇÃO DA SESSÃO ADMINISTRATIVA  
 
 
 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N° 014/2018 

 
 

 
 
Às Oito horas do dia treze de Novembro do ano de dois mil e dezoito, 
para reinicio dos trabalhos suspensos da Tomada de Preços 002/2018 
qual teve sua data de abertura o dia 03 de Julho de 2018, na Sala da 
Administração da Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito 
Santo. Oportunidade em que reuniu-se esta Presidente, Vaney Lacerda 
Fernandes, e os membros Elizabete Batista Pereira Silva, Diego Alves 
Assis Fernandes e Wanderlan Oliveira Xavier, para análise dos 
documentos de Habilitação. 
 
Esteve presente o representante da empresa LARGURA & BARROS 
CONSTRUTORA LTDA – EPP, Ary Cesar Pereira de Aguiar, se fazendo 
ausente todas as demais empresas, apesar de convocadas. 
 
Considerando que após a abertura do certame houve vários 
questionamentos por parte de licitantes, levando a suspensão deste 
para análise minuciosa das alegações. 
 
Encerradas as análises a CPL proferiu Decisão que após tivemos 
recurso administrativo pelas empresas Construtora Fellipe e Sueiro 
Sueiro o qual julgamos improcedente e mantivemos decisão. 
. 
 
A CPL, junto ao setor de engenharia, analisou o recurso e as 
contrarrazões mantendo inalterada a Decisão, sendo marcada para a 
presente data a reabertura do certame para a fase de abertura dos 
envelopes de habilitação. 
 
Prosseguimos com abertura dos envelopes de Habilitação das 
empresas melhores classificadas, sendo elas: 
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01 – DIGITAL CONSTRUTORA EIRELI 
 
02 – CONSTRUTORA FELIPPE LTDA – EPP    
 
03 – LARGURA & BARROS CONSTRUTORA LTDA – EPP   
 
O representante da empresa Largura & Barros apresentou 
questionamentos em desfavor da empresa Digital, alegando em primeiro 
plano que a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica 
encontra-se vencida em 30/06/2018, ou seja, antes da abertura do 
certame. Igualmente a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 
Física, que também se encontra vencida em 30/06/2018.  
 
Continua alegando que a apresentação da ART de cargo e função para 
apresentação do vínculo do profissional indicado encontra-se sem 
assinatura da empresa e do profissional.  
 
Em análise aos documentos da empresa questionada, a CPL pôde 
verificar também que a Certidão simplificada da Junta Comercial 
encontra-se com o valor do capital social de R$ 1.500.000 (um milhão e 
quinhentos mil reais), quando que no balanço patrimonial, o capital 
social da empresa é de R$ 600.000 (seiscentos mil reais). Assim, as 
informações se divergem, o que por sua vez invalida o balanço, vez que 
tais números devem ser compatíveis.  
 
Desta feita, com a confirmação das alegações da empresa Largura & 
Barros em desfavor da empresa Digital, somados ao que fora 
identificado pela CPL , conforme exposto no parágrafo acima, 
declaramos INABILITADA  a empresa DIGITAL CONSTRUTORA 
EIRELI – EPP    
 
Continuando seus questionamentos, o representante da Largura & 
Barros afirmou desta vez em desfavor da empresa Construtora Felippe 
LTDA – EPP, que a declaração de visita ao local apresentada pela 
questionada, se refere a Praça Governador Lacerda de Aguiar, objeto da 
TP 011/208, quando deveria ser do Mercado Municipal, referente a esta 
Tomada de Preços. 
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Além de alegar que referida empresa não apresentou atestado para 
avaliação das experiências técnicas em desacordo com o exigido no 
item 6.1.4.3.  
 
A CPL por sua vez reuniu-se no ato para decidir quanto aos 
questionamentos, chegando a conclusão que referente ao primeiro 
questionamento sobre a declaração de visita in loco, em que pese ser 
uma exigência do edital, a apresentação equivocada desta, não é motivo 
de desclassificação, vez que no próprio edital está previsto que a 
ausência desta presume-se o conhecimento do local, precluindo o direto 
de questionamento sobre. 
 
Quanto ao segundo questionamento, da ausência de atestado para 
avaliação das experiências técnicas, a CPL entendeu que mesmo 
estando apenas o item 6.1.4.3 tratando sobre o caso, ainda que de 
maneira genérica, a presença de tal documento é indispensável para o 
certame.  
 
Sendo assim, por se tratar de licitação de obra e, por ser obra de 
cobertura, qual expõe os profissionais e transeuntes à risco, não se 
pode permitir que uma empresa inicie tal serviço sem que comprove sua 
experiência. 
 
Além do mais, mesmo com a redação simples, tais atestados não 
deixam de ser exigências do edital. Desta forma, em homenagem ao 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, declaramos 
INABILITADA a empresa CONSTRUTORA FELIPPE LTDA – EPP.  
 
Outrossim, considerando as desclassificações acima, declaramos 
vencedora a empresa LARGURA & BARROS CONSTRUTORA LTDA 
– EPP. 
 
Fica aberto o prazo para recurso a partir da assinatura e publicação 
desta ata, ficando desde já o prazo para contrarrazões definidos a partir 
da publicação dos recursos no Diário Oficial do Estado e site do 
Município. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Vaney 
Lacerda Fernandes, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 
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passa a ser assinada pela Presidente e membros e representantes 
legais presentes.  
 

Pinheiros/ES, 13 de novembro de 2018. 
 
 
 

VANEY LACERDA FERNANDES 
Presidente da CPL 

 
 
 

ELIZABETE BATISTA PEREIRA SILVA 
Equipe de Apoio 

 

 WANDERLAN OLIVEIRA XAVIER 
Equipe de Apoio 

 
 

DIEGO ALVES ASSIS FERNANDES 
Equipe de Apoio 

 

 
 

LARGURA & BARROS 
CONSTRUTORA LTDA – EPP 

Carlos Barbosa Pereira 

 
 


