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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

REFERENTE AO TOMADA DE PREÇOS N° 013/2020 
 

 
Às oito horas e quinze minutos do dia treze de julho do ano de dois mil e vinte, 
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 Wanderlan 
Oliveira Xavier, Ravyan Scabelo Gastaldi, Jordana Favaro Altoé e Elizabete 
Batista Pereira Silva, para abertura da Sessão Administrativa da licitação na 
modalidade Tomada de Preços de n° 013/2020, que versa a Construção de 
praça na Comunidade do Vila Fernandes do Município 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 2020 e caso necessário para o exercício de 2021.  
 
A CPL constatou que nenhuma empresa ou cidadão manifestaram interesse 
em impugnar o referido edital. Tampouco houve pedido de esclarecimento. 
 
Houve interesse em participar do referido certame apenas 06 (seis) empresas. 
Sendo: 
  
- CONSTRUTORA COELHO E SABADIM LTDA, que apresentou seu 
representante a João Carlos Coelho da Silva, portadora do CPF de nº 
948.550.307-59 e RG 1089668 SSPES. 
 
- AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI, que 
apresentou seu representante a Kleiton Meneses Ferreira, portador do CPF 
de nº 087.636.217-02 e RG 1678011 SPTC/ES. 
 
- SÃO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA, que apresentou 
seu representante o Sr Adelino Pinaffo Júnior portador do CPF de nº 
053.639.107-64 e RG 1193328 SSP/ES, qual não se fez presente na sessão. 
 
- CONSTRUTORA A R S LTDA, que apresentou seu representante o Sr 
Roberto Santos Oliveira Júnior portador do CPF de nº 020.266.627-11 e RG 
1299933 SSP/ES. 
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- DIGITAL MONT. MAN. IND. E SER. EIRELI, que não apresentou nenhum 
representante credenciado. 
 
- CS COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI, que não 
apresentou nenhum representante credenciado. 
 

Prosseguimos então com a abertura do envelope da Proposta de Preços e 

vimos que a empresa apresentou os seguintes valores: 
 
- CS COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI, que 
apresentou Proposta Comercial no valor de R$ 108.330,65 (cento e oito mil, 
trezentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos). 
 
- AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI, que 
apresentou Proposta Comercial no valor de R$ 108.623,77 (cento e oito mil, 
seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos). 
 
- CONSTRUTORA COELHO E SABADIM LTDA, que apresentou Proposta 
Comercial no valor de R$ 128.640,02 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e 
quarenta reais e dois centavos). 
 
- SÃO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA, que apresentou 
Proposta Comercial no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). 
 
- DIGITAL MONT. MAN. IND. E SER. EIRELI, que apresentou Proposta 
Comercial no valor de R$ 134.928,37 (cento e trinta e quatro mil, novecentos 
e vinte e oito reais e trinta e sete centavos). 
 
- CONSTRUTORA A R S LTDA, que apresentou Proposta Comercial no valor 
de R$ 138.007,17 (cento e trinta e oito mil, sete reais e dezessete centavos). 
 
 
Os representantes das empresas - CONSTRUTORA A R S LTDA e SÃO 
GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA, DIGITAL MONT. MAN. 
IND. E SER. EIRELI, pediram a retirada dos envelopes de Habilitação, 
renunciando do direito de interpor recurso.  
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Prosseguimos com a abertura dos Envelopes de Habilitação das empresas 
classificadas, oportunidade em que foram distribuídos formulários para 
questionamentos, onde as empresas que tiverem interesse manifestam via 
escrita o que entenderem por irregularidade, seja no certame ou na 
documentação do concorrente. Assim, somente a empresa AUTOMAÇÃO fez 
uso deste direito, apresentando o questionando em desfavor da primeira 
colocada, a empresa CS COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS 
EIRELI.  
 
Em seu questionamento qual segue anexo a esta ata, a empresa Automação 
afirma que o Termo de Encerramento do Balanço patrimonial da empresa se 
encontra com a assinatura digital vencida. Ainda em seu questionamento a 
empresa alega que não foi apresentado pela Questionada o acervo técnico, 
incluindo a CAT, além de a Certidão Federal estar vencida. 
 
Deste modo, suspendemos a sessão por 30 (trinta) minutos para análise e 
julgamento dos questionamentos.  
 
Em análise a documentação de habilitação da empresa CS COSTA 
COMÉRCIO, pudemos constatar a veracidade das afirmações da 
Questionante. Todavia, em que pese a empresa estar com a Certidão Federal 
vencida, a mesma não se eximiu de comprovar a situação, apresentando 
junto a sua documentação o comprovante de solicitação de negociação para 
com a receita e então regularização da pendência.  
 
No que tange a Certidão Federal, esta está relacionada no item que diz 
respeito a Comprovação de Regularidade Fiscal. Mesmo estando de fato em 
situação irregular, caso declarada vencedora a Administração pode conceder 
o prazo de 05 (cinco) dias para correção do referido vício, conforme disposto 
no §1º, do art. 43 da Lei Complementar 123/2006.  
 
No entanto, a situação elencada no parágrafo acima está diretamente 
relacionada com o fato da assinatura digital vencida, tendo em vista que a 
mesma é solicitada também junto a Receita Federal e poderia ser solucionada 
com a concessão do prazo mencionado.  
 
Porém, a empresa Automação afirma a ausência de acervo técnico e 
Atestado de Capacidade Técnica na documentação de habilitação da 
empresa CS, qual após análise feita pela CPL foi contatado como verídica.  
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O item, 6.1.4 do edital que diz respeito a Capacidade Técnica traz elencados 
vários quesitos a serem cumpridos para comprovação da referida capacidade 
técnica. Dentre eles o item 6.1.4.3 traz a exigência de comprovação que a 
licitante possui em seu quadro permanente profissionais devidamente 
reconhecidos pelo CREA de nível superior e que seja detentor de no mínimo 
uma certidão de acervo técnico por execução de serviços/obra de 
características semelhantes aos indicados no Anexo I deste edital, 
considerando-se as parcelas de maior relevância.  
 
Assim, a empresa traz em sua documentação a comprovação de possuir em 
seu quadro permanente o profissional conforme exigido, porém, sem 
apresentar os atestados que comprovem a capacidade técnica do mesmo, ou 
seja, o acervo do profissional de engenharia de obras que já foram assinadas 
pelo mesmo.  
 
Deste modo, por ser imprescindível para a Administração a comprovação 
técnica da empresa para contratação no intuito de cumprimento pleno do 
objeto da licitação, não existe a possibilidade em nenhum texto legal vigente 
de correção em momento posterior para tal vício. Posto isto, julgamos 
parcialmente procedente os questionamentos da empresa Automação, tendo 
em vista que o que fora alegado em relação a regularidade fiscal havia 
possibilidade de correção, não podendo aplicar a mesma no caso da 
comprovação de capacidade técnica.  
 
Assim, sob a luz dos argumentos acima declaramos a empresa CS COSTA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI inabilitada no presente 
certame pela infrigência ao item 6.1.4.3 do edital da presente Tomada de 
Preços, reservando-a do seu direito de recurso.  
 
No mesmo ato declaramos vencedora a empresa AUTOMAÇÃO 
MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS EIRELI, qual se classificou em 
segunda posição, atrás da empresa CS COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
AMBIENTAIS EIRELI.  
 
Os recursos e contrarrazões serão recebidos via e-mail, sob o endereço 
pregao@pinheiros.es.gov.br respeitando o prazo legal de 05 (cinco) dias 
úteis, no caso do recurso obedecendo o prazo até o dia 20 (vinte) de julho às 
16h00min. No caso das contrarrazões o prazo será o mesmo, iniciando a 
contagem após o envio do recurso a empresa.  

mailto:pregao@pinheiros.es.gov.br
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Sem mais, encerro a presente sessão para aguardo do recurso em comento, 
ficando intimadas as empresas que o não cumprimento dos prazos definidos 
nesta ata implicam na prescrição do direito e prosseguimento imediato das 
fases posteriores do certame.  
 
O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Oficial do 
Estado do Espírito Santo e no site do Município, nos termos da Lei 8.666/93 e 
suas alterações. 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 CPL e publicada em sua integra no site do 
Município no endereço www.pinheiros.es.gov.br. 
 
 

 

VANEY LACERDA FERNANDES 
Presidenta da CPL 

 
 
 
JORDANA F. ALTOÉ       RAVYAN S. GASTALDI          ELIZABETE B. P. SILVA      WANDERLAN O. XAVIER  

           Membro                             Membro                                   Membro                                           Membro 
 
 
 

 
CONSTRUTORA COELHO E SABADIM LTDA             AUTOMAÇÃO MONT ELETRICAS IND. EIRELI 

João Carlos Coelho da Silva                                             Kleiton Meneses Ferreira 
        Licitante                                                                                          Licitante                                                                                          
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