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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

REFERENTE AO TOMADA DE PREÇOS N° 014/2019 
 

 
 

Às oito horas e quinze minutos do dia três de Setembro do ano de dois mil 
e dezenove, na Sala de sessões da Câmara Municipal do Município de 
Pinheiros, Estado do Espírito Santo, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação, sendo a presidenta Vaney Lacerda Fernandes, tendo como 
membros Diego Alves Assis Fernandes, Ravyan Scabelo Gastaldi, 
Wanderlan Oliveira Xavier, Jordana Favaro Altoé, Fábio Franco Franco, 
Diego Alves Assis Fernandes e Elizabete Batista Pereira Silva, para 
abertura da Sessão Administrativa da licitação na modalidade Tomada de 
Preços de n° 014/2019, que versa a Contratação de empresa para 
pavimentação em blocos no bairro Nova Jerusalém, neste Município 
Prefeitura Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo. 
 
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. 
 
Tiveram interesse em participar do referido certame 04 (quatro) empresas. 
Sendo,  
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- SÃO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA, que 
apresentou seu representante a Sra Paulo Henrique Romanha, portador do 
CPF 009.743.377-22 e ID 10.86830 SSP/ES. 
 
- CONSTRUTORA COELHO E SABADIM LTDA, que apresentou seu 
representante o Sr João Carlos Coelho da Silva, portador do CPF 
948.550.307-59 e ID 1089668 SSP/ES. 
 
- DIGITAL CONSTRUTORA EIRELI EPP, que apresentou seu 
representante o Sr Alex Elias Correa, portadora do CPF 924.374.867-04 e 
ID 01479291949. 
 
- PAVINORTE URBANISMO EIRELI, que apresentou seu representante o 
Sr Vinicius Galvão Santana, portador do CPF 039.244.437-26 e ID 1209950 
SSP/ES. 
 
- CRIMAQ – CRISTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, que 
apresentou seu representante a Sra Luciana Resende da Silva, portador do 
CPF 133.961.097-32 e ID 14282542 50 SSP/BA. 
 
- CIDADE ENGENHARIA LTDA, que apresentou seu representante o Sr 
Wesley Patrocínio Fornaciari, portador do CPF 112.328.787-23 e ID 
1895956 SPTC/ES. 
 
- MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP, que 
apresentou seu representante a Sra Renata Lima Rampineli, portadora do 
CPF 085.340.897-10 e ID 1.579.164 SSP/ES. 
 
- CONSTRUTORA ZACHÉ IND. COMÉRCIO LTDA, que apresentou seu 
representante o Sr Ademir José Ludovico, portador do CPF 493.803.897-87 
e ID 348001 SSP/ES. 
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- VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, que apresentou seu 
representante o Sr Mauro Jorge Brumatti, portador do CPF 019.995.157-81 
e ID 1074270 SPTC/ES. 
 
- CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI, que não apresentou 
nenhum representante, protocolando os envelopes diretamente com a 
Comissão de Licitação. 
 
- AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS EIRELI, que  
 não apresentou nenhum representante, protocolando os envelopes 
diretamente com a Comissão de Licitação. 
 
Prosseguimos com a abertura dos envelopes da Proposta de Preços e 
vimos que as empresas apresentaram os seguintes valores: 
 
- AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS EIRELI, que 
apresentou no valor de R$311.395,90 (trezentos e onze mil, trezentos e 
noventa e cinco reais e noventa centavos). 
 
- DIGITAL CONSTRUTORA EIRELI EPP, que apresentou no valor de 
R$319.482,95 (trezentos e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e dois 
reais e noventa e cinco centavos). 
 
- CRIMAQ – CRISTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, que 
apresentou no valor de R$328.100,76 (trezentos e vinte e oito mil, cem 
reais e setenta e seis centavos). 
 
- PAVINORTE URBANISMO EIRELI, que apresentou no valor de 
R$333.494,97 (trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro 
reais e noventa e sete centavos). 
 
- MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP, que 
apresentou no valor de R$369.195.99 (trezentos e sessenta e nove mil, 
cento e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos). 
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- CONSTRUTORA COELHO E SABADIM LTDA, que apresentou no valor 
de R$386.382,80 (trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois 
reais e oitenta centavos). 
 
- CIDADE ENGENHARIA LTDA, que apresentou no valor de R$399.104,31 
(trezentos e noventa e nove mil, cento e quatro reais e trinta e um 
centavos). 
 
- SÃO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA, que 
apresentou no valor de R$426.777,77 (quatrocentos e vinte e seis mil, 
setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos). 
 
- CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI, que apresentou no 
valor de R$427.305,52 (quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e cinco 
reais e cinqüenta e dois centavos). 
 
- CONSTRUTORA ZACHÉ IND. COMÉRCIO LTDA, que apresentou no 
valor de R$471.686,83 (quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e 
oitenta e seis reais e oitenta e três centavos). 
 
- VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, que apresentou no 
valor de R$475.027,86 (quatrocentos e setenta e cinco mil, vinte e sete 
reais e oitenta e seis centavos). 
 
Após a abertura dos envelopes das propostas, as empresas DIGITAL e 
CRIMAQ apresentaram questionamentos em desfavor da empresa 
AUTOMAÇÃO SA, afirmando que esta apresentou o anexo IV incompleto 
em desacordo com o edital. Visto que no item 5.1 é pedido a carta proposta 
nos termos do modelo do anexo IV.  
 
Além do mais, afirma também que a e presa não especificou o valor em 
algarismos e nem por extenso, não datando também a planilha e 
cronograma.  
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Por fim a empresa CRIMAQ questiona em desfavor da empresa DIGITAL, 
afirmando que esta não datou a planilha nem o cronograma, não 
apresentando também a declaração solicitada no item 5.1.3 do edital.  
 
Importante salientar que ambos os questionamentos acompanham a 
presente ata em forma de anexo.  
 
Pois bem, em analise aos questionamentos acima em confronto com a 
documentação debatida foi possível verificar que não há gravidade nem 
prejuízo ao certame com o que foi apresentado pela empresa 
AUTOMAÇÃO.  
 
O questionamento gira em torno da ausência de especificação de valor por 
extenso. No entanto, ao comparar a proposta da empresa questionada com 
o modelo do anexo IV qual consta no edital, percebe-se que esta o segue 
em sua íntegra.  
 
Porém o que se pode encontrar divergente é o que está elencado no item 
5.1.1 do edital que solicita o preço global especificado em algarismos e por 
extenso. Porém este mesmo valor não se encontra no anexo apontado 
pelas próprias empresas questionantes.  
 
Ou seja, não existe como a CPL punir uma empresa por cometer equívoco 
provocado por confusão contida no próprio edital. Além do mais, o que 
ocorre não é prejudicial ao certame, devendo permanecer o interesse 
público em consideração ser o valor da proposta questionada o menor entre 
as demais.  
 
Importante salientar que a CPL pauta seus trabalhos pelos princípios que 
norteiam a Administração Pública, principalmente a legalidade, moralidade, 
impessoalidade, probidade administrativa e interesse público. Uma decisão 
que não condiz com tais princípios e textos legais jamais seria tomada. O 
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que é prezado no presente é somente o fato de que o questionamento em 
questão não afeta absolutamente em nada a legalidade do certame. 
 
Portanto, julgamos IMPROCEDENTES os questionamentos mantendo a 
empresa AUTOMAÇÃO e DIGITAL classificadas.  
 
Por fim, a empresa CIDADE ENGENHARIA apresentou questionamento em 
desfavor as propostas das empresas AUTOMAÇÃO S/A, DIGITAL 
CONSTRUTORA, PAVINORTE e MAR & SOL, alegando que estas 
encontram-se inexeqüíveis de acordo a página 16, item 8.16.2 do edital do 
certame, narrando a inexequibilidade pela média aritmética.  
 
Assim, passamos a analisar os valores e aplicar o cálculo de exeqüibilidade 
de acordo com o art. 48, §1º, “a”, da Lei 8.666/93, que diz que para se obter 
a média aritmética das empresas somam-se os valores superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração.  
 
O valor orçado pela Administração é a importância de R$ 569.119,80 
(quinhentos e sessenta e nove mil cento e dezenove reais e oitenta 
centavos), logo 50% deste valor é a importância de R$ 284.559,90 
(duzentos e oitenta e quatro mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e 
noventa centavos). Logo, toda as propostas apresentadas são superiores a 
50% do valor orçado. Deste modo, somam-se todas as propostas e divide o 
valor final pela quantidade de empresas participantes.  
 
A soma das propostas resulta em R$ 4.247.955,66 (quatro milhões 
duzentos e quarenta e sete mil novecentos e cinqüenta e cinco reais e 
sessenta e seis centavos). Referido valor é divido por 11, que representa a 
quantidade de empresas participantes, resultando em R$ 386.177,79 
(trezentos e oitenta e seis mil cento e setenta e sete reais e setenta e nove 
centavos).  
 
Assim, o parágrafo primeiro do art. 48 diz que para ser inexeqüível e aplicar 
os efeitos do inciso II do mesmo artigo, a empresa deve ter apresentado 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINHEIROS 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2019 
 

 

7 

 

proposta com valor inferior a 70% (setenta por cento) da importância final 
da equação acima (média aritmética). 
 
Deste modo, 70% (setenta por cento) de R$386.177.79 é R$ 270.324,45 
(duzentos e setenta mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco 
centavos). Ou seja, a empresa AUTOMAÇÃO que foi a participante que 
apresentou a menor proposta, teve esta no valor de R$ 311.395,90 
(trezentos e onze mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), 
qual é matemática e incontestavelmente superior ao valor de R$ 
270.324,45.  
 
Desta feita, não há do que se falar em inexequibilidade no presente 
certame, sob a ótica do art. 48, §1º, “a”, da Lei 8.666/93, pelo qual julgamos 
IMPROCEDENTE o questionamento da empresa CIDADE ENGENHARIA.  
 
Antes que se prosseguisse com a abertura dos envelopes de habilitação, a 
empresa DIGITAL insatisfeita com o resultado dos questionamentos 
pleiteou pelo direito de recorrer do julgamento das propostas.  
 
Desta forma, de acordo com o art. 109, I, “b”, da Lei 8.666/93, suspende-se 
o certame para deferir o prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da lavratura 
da presente ata para interposição de recurso hierárquico.  
 
Os representantes das empresas CONSTRUTORA COELHO E SABADIM 
LTDA; CONSTRUTORA ZACHÉ IND. COMÉRCIO LTDA; VIDE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP; CASA TRANSPORTES E 
CONSTRUTORA EIRELI e MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA EPP  pediram a retirada dos seus envelopes de Habilitação e 
os mesmos foram entregues, declinando assim do direito de recurso. 
 
O resultado do julgamento do recurso será publicado no Diário Oficial do 
Estado do Espírito Santo e no site do Município, com a data de reabertura 
do certame, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão com a suspensão do certame, da 
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qual eu, Vaney Lacerda Fernandes, lavrei a presente ata que após lida e 
aprovada passa a ser assinada pela CPL e publicada no site do Município 
no endereço www.pinheiros.es.gov.br. 
 
 

 
VANEY LACERDA FERNANDES 

Presidenta da CPL 
 
 

 
 

WANDERLAN O. XAVIER              JORDANA FAVARO ALTOÉ                    DIEGO A. A. FERNANDES 
Equipe de Apoio                                   Equipe de Apoio                                       Equipe de Apoio 
 
 
 
ELIZABETE B. PEREIRA SILVA       RAVYAN SCABELO GASTALDI            FÁBIO LOPES FRANCO 
Equipe de Apoio                                      Equipe de Apoio                                   Equipe de Apoio 
 

 
 
 

CRIMAQ – CRISTAL MÁQ. E EQ. LTDA                      DIGITAL CONSTRUTORA EIRELI EPP 
Luciana Resende da Silva                                              Alex Elias Correa 
Licitante                                                                          Licitante 
 
 
 
CIDADE ENGENHARIA LTDA  
Wesley Patrocínio Fornaciari 
Licitante 
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