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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

REFERENTE AO TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019 
 
 
 

 
Às Oito horas e quinze minutos do dia treze de Março do ano de dois mil 
e dezenove, na Sala de sessões da Câmara Municipal, do Prédio da 
Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitação, sendo a presidenta Vaney Lacerda 
Fernandes, tendo como membros Wanderlan Oliveira Xavier, Jordana 
Favaro Altoé, Diego Alves Assis Fernandes e Ravyan Scabelo Gastaldi, 
para abertura da Sessão Administrativa da licitação na modalidade 
Tomada de Preços de n° 001/2019, que versa a Contratação de 
empresa para “CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE PADRE JOSÉ DE 
ANCHIETA”, no Município de Pinheiros/ES. 
 
 
As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das 
dotações orçamentárias do Orçamento da Prefeitura Municipal de 
Pinheiros, referente ao exercício de 2019 e caso necessário para o 
exercício de 2020.  
 
 
A CPL constataram que nenhuma empresa ou cidadão manifestaram 
interesse em impugnar o referido edital. Tampouco houve pedido de 
esclarecimento. 
 
 
O referido edital fora publicado no Jornal de Grande Circulação “A 
Tribuna” e no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado e no 
site do Município.  
 
 
Tiveram interesse em participar do referido certame 09 (nove) 
empresas. Sendo: 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019 
 

2 

 

1 – PAVINORTE PREMOLDADOS LTDA, que apresentou 
representante devidamente credenciada sendo Vinicius Galvão Santana, 
portador do CPF: 039.244.437-26 e ID 1209950 SSP/ES. 
  
2 – JA ENGENHARIA LTDA – ME, que apresentou representante 
devidamente credenciado sendo Josemar Santos Pereira Silva, portador 
do CPF: 488.202.887-53 e ID. 309600 SSP/ES. 
 
3 – SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA – ME, que apresentou 
representante devidamente credenciado sendo Adelino Pinaffo Júnior, 
portador do CPF: 053.639.107-64 e ID. 1.193.328 SPTC/ES.  
 
4 – CASA TRANSPORTE E CONSTRUTORA EIRELI, que não 
apresentou nenhum representante credenciado. Apenas protocolando 
diretamente com a CPL. 
 
5 – CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA, que apresentou 
representante devidamente credenciado sendo Flávio Soeiro Silva, 
portador do CPF: 031.040.907-18 e ID. 1108885 SPTC/ES. 
 
6 – VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI – EPP, que 
apresentou representante devidamente credenciado sendo Mauro Jorge 
Brumatti, portador do CPF: 019.995.157-81 e ID. 1074270 SPTC/ES. 
 
7 – EBS CONSTRUTORA EIRELLI, que apresentou representante 
devidamente credenciado sendo Juan Rebonato Soeiro, portador do 
CPF: 137.481.677-92 e ID. 3104991 SPTC/ES. 
 
8 – LARGURA CONSTRUTORA EIRELI, que apresentou representante 
devidamente credenciado sendo Ary Cesar Pereira de Aguiar, portador 
do CPF: 817.860.427-20 e ID. 602507 SSP/ES. 
 
9 – DIGITAL CONSTRUTORA LTDA – EPP, que apresentou 
representante devidamente credenciada sendo Alex Elias Correa, 
portador do CPF: 924.374.867-04. 
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Prosseguimos com a abertura do envelope de Proposta de Preços e 
vimos que a mesma apresentaram os seguintes valores: 
 
 
1 – PAVINORTE PREMOLDADOS LTDA, que apresentou Proposta de 
Preços no valor de R$1.198.856,67 (Hum milhão, cento e noventa e oito 
mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 
  
2 – JA ENGENHARIA LTDA – ME, que apresentou Proposta de Preços 
no valor de R$1.220.933,80 (Hum milhão, duzentos e vinte mil, 
novecentos e trinta e três reais e oitenta centavos). 
 
3 – SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA – ME, que apresentou Proposta 
de Preços no valor de R$1.065.083,99 (Hum milhão, sessenta e cinco 
mil, oitenta e três reais e noventa e nove centavos). 
 
4 – CASA TRANSPORTE E CONSTRUTORA EIRELI, que apresentou 
Proposta de Preços no valor de R$1.380.251,70 (Hum milhão, trezentos 
e oitenta mil, duzentos e cinqüenta e um reais e setenta centavos). 
 
5 – CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA, que apresentou 
Proposta de Preços no valor de R$1.220.904,70 (Hum milhão, duzentos 
e vinte mil, novecentos e quatro reais e setenta centavos). 
 
6 – VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI – EPP, que 
apresentou Proposta de Preços no valor de R$1.070.854,68 (Hum 
milhão, setenta mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e 
oito centavos). 
 
7 – EBS CONSTRUTORA EIRELLI, que apresentou Proposta de 
Preços no valor de R$1.203.843,08 (Hum milhão, duzentos e três mil, 
oitocentos e quarenta e três reais e oito centavos). 
 
8 – LARGURA CONSTRUTORA EIRELI, que apresentou Proposta de 
Preços no valor de R$1.266.463,20 (Hum milhão, duzentos e sessenta e 
seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos). 
. 
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9 – DIGITAL CONSTRUTORA LTDA – EPP, que apresentou Proposta 
de Preços no valor de R$1.184.731,22 (Hum milhão, cento e oitenta e 
quatro mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e dois ). 
. 
 
Encerrada a fase de propostas sem nenhum questionamento das 
empresas participantes, procedemos com a fase de habilitação, sendo 
abertos os envelopes das três primeiras classificadas. 
 
Abertos os envelopes, foram distribuídos formulários para os licitantes 
constarem o que entendessem por irregular tanto no certame, quanto da 
documentação dos concorrentes.  
 
Sendo assim, a empresa Digital manifestou por escrito seus 
questionamentos em desfavor da empresa São Gabriel Ambiental, 
afirmando que esta apresentou seu alvará sem autenticação, assim 
como seu balanço patrimonial, além de não apresentar engenheiro 
eletricista em seu acervo técnico.  
 
Ainda em seu questionamento a empresa Digital pleiteou em desfavor 
da empresa Vide Construções, afirmando que esta não apresentou em 
seu acervo técnico engenheiro eletricista e, o nome da empresa está 
diferente da ART de cargo e função em 25/02/2019 além de não juntar o 
contrato do profissional.  
 
A empresa Vide Construções também apresentou seus 
questionamentos, todos em desfavor da empresa São Gabriel 
Ambiental. Inicialmente é questionado sobre o credenciamento, 
afirmando que a empresa São Gabriel não apresentou no 
credenciamento o documento de identificação de seu procurador 
autenticado, além de a declaração de superveniência e fato impeditivo 
não estar assinada; bem como a declaração de microempresa estar 
datada de 13/03/2019 e o selo de autenticação do cartório datado em 
12/03/2019. 
 
Dando sequência a seus questionamentos, agora pertinente a 
habilitação jurídica das empresas, a empresa Vide afirma que na 
documentação da São Gabriel não consta o documento de identidade 
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de seu representante legal. Além de o balanço patrimonial desta ter sido 
apresentado com páginas duplicadas, sendo estas as fls. 6, 7, 8, 9 e 10, 
estando o encerramento na página 8. Afirmando ainda que o certificado 
de regularidade do contabilista se encontra vencido e os índices de 
liquidez estarem errados. 
 
Por fim a empresa Vide afirma que a São Gabriel não possui engenheiro 
eletricista em seu acervo técnico além de ser estar ausente a ART de 
cargo e função.  
 
Sendo estes os únicos questionamentos apresentados a Comissão 
decidiu pela suspensão do certame no prazo de uma hora para 
julgamento.  
 
Inicialmente analisamos os questionamentos da empresa Digital em qual 
desfavor da empresa São Gabriel, qual foi possível constatar que de fato 
a empresa São Gabriel não apresentou autenticação em seu alvará, 
bem como seu balanço patrimonial. 
 
Além do mais, após análise da documentação da empresa questionada 
também verificamos que esta não possui em seu acervo técnico o 
profissional de engenharia eletricista.  
 
Desta feita a não autenticação dos documentos poderia implicar na 
desclassificação da empresa, por ser exigência do edital, mesmo que tal 
decisão soasse como excesso de formalismo. No entanto a ausência de 
profissional de engenharia eletricista ou profissional compatível implica 
diretamente na execução da obra. Além de também se tratar de 
exigência editalícia. 
 
Destarte, por serem ambas as ausências questionadas exigências do 
edital, sendo uma fundamental para a execução da obra, não se trata o 
questionamento de excesso formalismo e sim de infração direta que 
coloca em risco o objeto final da licitação.  
 
Portanto, julgamos procedente os questionamentos da empresa Digital e 
declaramos INABILITADA a empresa SÃO GABRIEL AMBIENTAL 
EIRELI.  
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Outrossim, considerando o resultado do questionamento supra-julgado, 
considerando ainda que a empresa Vide Construções questionou em 
desfavor da empresa São Gabriel Ambiental, pleiteando por sua 
desclassificação, não se faz necessário julgamento de tais 
questionamentos. 
 
Todavia, por já ter sido inabilitada a empresa São Gabriel pelas razões 
anteriores, perde-se o objeto do questionamento da empresa Vide 
Construções, permanecendo pertinente à análise, portanto, apenas os 
questionamentos da empresa Digital em desfavor a empresa Vide.   
 
Superadas as razões acima, passamos a analisar a documentação da 
empresa Vide, para julgamento dos questionamento a ela interpostos.  
 
Inicialmente verificamos que de fato a empresa Vide não apresentou 
engenheiro eletricista em seu acervo, no entanto, esta apresenta 
profissional de engenharia de comunicações.  
 
O edital é claro em exigir no item 6.1.4.1, que trata da capacidade 
técnica “Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista ou profissional com 
atribuições compatíveis na forma da legislação em vigor”, sendo assim, 
cabe a CPL analisar a compatibilidade do profissional de engenharia de 
comunicações com o da engenharia eletricista.  
 
Deste modo, a Comissão entrou em contato telefônico com engenheiro 
Eletricista que presta serviço para o Município, na intenção de 
esclarecer as atribuições de ambos profissionais, qual confirmou para a 
CPL que o Engenheiro de Comunicações é competente para realização 
de SPDA, atendendo as exigências do edital.  
 
No entanto, em sede de confirmação das informações prestadas foi 
realizado consulta no CREAS, qual tivemos contato com a resolução nº 
218/73 que em seu art. 9º, inciso I, ratifica a capacidade dos 
profissionais de engenharia eletricista, eletrônica e de comunicações, 
confirmando sua capacidade para tanto. 
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Deste modo, por ser o texto do edital taxativo quanto à exigência de 
profissional de engenharia Eletricista ou com atribuições compatíveis na 
forma da legislação em vigor e, por ser a resolução mencionada acima 
vigente, procede-se o questionamento da empresa Digital no que tange 
a ausência de engenheiro eletricista, porém sem o efeito de inabilitação 
por ser o engenheiro eletricista compatível com o item 6.1.4.1 do edital.  
 
Em sequência, analisamos a ART de cargo e função apresentada na 
documentação da empresa Vide, bem como a ausência do contrato 
profissional com a empresa.  
 
No tangente a ART de cargo e função estar com nome de empresa 
diversa a empresa questionada, vale ressaltar que a exigência de tal 
documento se dá para comprovação de experiência do profissional de 
engenharia. O que não é necessariamente a comprovação de 
experiência do profissional dentro da empresa participante.  
 
Além do mais, a exigência do contrato profissional do profissional de 
engenharia com a empresa participante se dá no intuito de comprovação 
de vínculo destes. Sendo assim, a certidão de Registro e Quitação de 
Pessoa Jurídica da empresa comprova que o engenheiro integra o 
quadro de funcionários, bem como a Certidão de Quitação de Pessoa 
Física do engenheiro comprova que este integra o quadro de 
funcionários da empresa.  
 
Desta feita, com tais certidões o efeito do contrato profissional se dá por 
sanado. Sendo assim, julgamos IMPROCEDENTE o questionamento da 
empresa Digital Construtora EIRELI, para manter HABILITADA a 
empresa VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP. 
 
Pelas razões acima expostas e julgamentos elencados declaramos 
VENCEDORA a empresa VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
– EPP, pelo qual abrimos o prazo recursal nesta data, findando-se no 
dia 20/03/2019, ao fim do expediente da Prefeitura Municipal de 
Pinheiros – ES, às 16h00min. 
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Esclarecemos que os recursos deverão ser protocolizados 
EXCLUSIVAMENTE no setor de licitações, sob pena de preclusão 
caso protocolizados em outro setor. 
 
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.  
 
 

 
VANEY LACERDA FERNANDES 

Presidente da CPL 
    
     

WANDERLAN OLIVEIRA XAVIER  
Membro da CPL 

 
 
 

JORDANA FAVARO ALTOE  
Membro da CPL  

 
 

DIEGO ALVES ASSIS FERNANDES  
Membro da CPL  

 
 

RAVYAN SCABELO GASTALDI 
Membro da CPL  
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