
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 019/2020 
 

 

1 

 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

REFERENTE AO TOMADA DE PREÇOS N° 019/2020 
 

 
Às oito horas e quinze minutos do dia vinte e um 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° 019/2020, que versa a 
Pavimentação em Blocos de concreto, passeio com acessibilidade e 
Drenagem superficial de trecho da Avenida Augusto Ruschi, bairro Galiléia no 
Município de Pinheiros, Estado do Espírito Santo. 
 
As despesas decorrentes deste certame correrão por conta da dotação 
orçamentária 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 por 12 (doze) empresas. 
Sendo: 
 
  
- CONSTRUTORA SHIMIDT EIRELI, somente protocolou os envelopes no dia 
anterior. Não se fazendo presente 
 
- AOT AMBIENTAL E EMPREEENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA, que 
apresentou seu representante o Eleonai Dutra dos Santos, portador do CPF 
de nº 095.928.706-08 e RG 504525487 1678011 SSP/SP. 
 
- FORMATO CONSTRUTORA EIRELI – ME, que apresentou seu 
representante o Sr Iris Alves da Silva, portador do CPF de nº 634.438.486-72 
e RG MG-6.403.689. 
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- CRIMAQ – CRISTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA EPP, que 
apresentou seu representante a Sra Luciana Resende da Silva, portadora do 
CPF de nº 133.961.097-32 e RG 14.282.542-50 SSP/BA. 
 
- DIGITAL MONT. MAN. IND. E SER. EIRELI, somente protocolou os 
envelopes sem credenciar representante. 
 
- SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI, que apresentou seu representante, o 
Sr. Fábio de Oliveira Caldas, portador do CPF de nº 088.287.147-19 e RG 
5087195 MTPS/ES.  
 
- STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, que apresentou 
seu representante, o Sr. Vinicius Galvão Santana, portador do CPF de nº 
039.244.437-26 e RG 1.209.950 SSP/ES. 
 
- CONSTRUTORA A R S LTDA, que apresentou seu representante, o Sr. 
Roberto Santos Oliveira, portador do CPF de nº 020.266.627-11 e RG 
1299933 SSP/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.  
 
- AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI, que 
apresentou seu representante, o Sr. Kleiton Meneses Pereira, portador do 
CPF de nº 087.638.217-02 e RG 1678011 SPTC/ES. 
 
- J.P. DAMACENA NETO EMPREENDIMENTO, que apresentou seu 
representante, o Sr. Idalécio Pereira Mendes, portador do CPF de nº 
921.843.915-49 e RG 07.644.831-29 SSP/BA 
 
 
- ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, somente 
protocolou os envelopes sem credenciar representante.   
 
A empresa AOT AMBIENTAL solicitou que constasse em ata que a empresa 
CRIMAQ apresentou em seu credenciamento 02 (duas) declarações sem 
assinatura, sendo estas: Declaração de atendimento e exigência habilitatórias 
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para participação na Tomada de Preços e Declaração de Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas.  
 

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

vimos que a empresa apresentou os seguintes valores: 
 
- CONSTRUTORA SHIMIDT EIRELI, que apresentou Proposta Comercial no 
valor de R$ 846.739,52 (oitocentos e quarenta e seis mil setecentos e trinta e 
nove reais e cinqüenta e dois centavos). 
 
- AOT AMBIENTAL E EMPREEENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA, que 
apresentou Proposta Comercial no valor de R$ 856.470,05 (oitocentos e 
cinqüenta e seis mil quatrocentos e setenta reais e cinco centavos). 
 
- FORMATO CONSTRUTORA EIRELI – ME, que apresentou Proposta 
Comercial no valor de R$ 875.123,59 (oitocentos e setenta e cinco mil cento e 
vinte e três reais e cinqüenta e nove centavos). 
 
- CRIMAQ – CRISTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA EPP, que 
apresentou Proposta Comercial no valor de R$ 672.968,47 (seiscentos e 
setenta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete 
centavos). 
 
- DIGITAL MONT. MAN. IND. E SER. EIRELI, que apresentou Proposta 
Comercial no valor de R$ 571.054,34 (quinhentos e setenta e um mil 
cinqüenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). 
 
- SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI, que apresentou Proposta Comercial 
no valor de R$ 870.478,72 (oitocentos e setenta mil quatrocentos e setenta e 
oito reais e setenta e dois centavos). 
 
- STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, que apresentou 
Proposta Comercial no valor de R$ 725.809,42 (setecentos e vinte e cinco mil 
oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos). 
 
- CONSTRUTORA A R S LTDA, que apresentou Proposta Comercial no valor 
de R$ 736.581,68 (setecentos e trinta e seis mil quinhentos e oitenta e um 
reais e sessenta e oito centavos). 
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- SÃO GABRIEL AMBIENTAL E TERRAPLANAGEM LTDA, que apresentou 
Proposta Comercial no valor de R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil 
reais). 
 
- AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI, que 
apresentou Proposta Comercial no valor de R$ 676.215,15 (seiscentos e 
setenta e sei mil duzentos e quinze reais e quinze centavos). 
 
- J.P. DAMACENA NETO EMPREENDIMENTO, que apresentou Proposta 
Comercial no valor de R$ 856.490,12 (oitocentos e cinqüenta e seis mil 
quatrocentos e noventa reais e doze centavos). 
 
- ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, que 
apresentou Proposta Comercial no valor de R$ 943.396,02 (novecentos e 
quarenta e três mil trezentos e noventa e seis reais e dois centavos). 
 
Verificados os documentos das propostas das empresas, constatamos que a 
empresa Automação Montagens Elétricas Industriais Eireli apresentou uma 
carta proposta com um valor de R$ 206.638,55 (duzentos e seis mil 
seiscentos e trinta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos) e a planilha 
orçamentária no valor de R$ 676.215,15 (seiscentos e setenta e seis mil 
duzentos e quinze reais e quinze centavos) e ausência do cronograma físico-
financeiro conforme exigido no item 15.4 do edital.  
 
Sendo assim, devido a divergência de valores e ausência do referido 
cronograma a CPL decidiu pala desclassificação da empresa AUTOMAÇÃO 
MONTAGENS ELETRICAS INSDUSTRIAIS EIRELI.  
 
Prosseguimos assim com o certame, oportunidade em que foram distribuídos 
formulários de observações sobre supostas irregularidades, fazendo uso 
deste direito às empresas CRIMAQ CRISTAL MAQUINAS, SÃO GABRIEL 
AMBIENTAL, AOT AMBIENTAL e JP DAMACENA.  
 
A empresa CRIMAQ afirmou em seu questionamento que a empresa DIGITAL 
apresentou prazo de execução da obra de 120 (cento e vinte) dias, enquanto 
o edital exige o prazo de 270 (duzentos e setenta dias), além de não 
apresentar declaração de preço global conforme exigência do item 5.1.3.  
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Ainda em seu questionamento a empresa CRIMAQ  afirma que tomou ciência 
por colegas licitantes de que a empresa DIGITAL está impossibilitada de 
contratar com a Administração Pública, tendo um fato ocorrido no Município 
de Ponto Belo/ES, onde a CPL de lá a desclassificou mediante comprovação 
da situação de impedimento.  
 
A empresa São Gabriel Ambiental solicitou em seu questionamento que a 
CPL fizesse o cálculo de exeqüibilidade das propostas, para aplicá-lo sob as 
03 (três) primeiras colocadas.  
 
A empresa AOT AMBIENTAL questionou a documentação de proposta da 
empresa AUTOMAÇÃO, afirmando que a mesma não apresentou o 
cronograma físico-financeiro e, apresentou sua proposta com valor divergente 
da planilha.  
 
Afirmou também em desfavor da empresa DIGITAL, que esta apresentou 
prazo de execução da obra divergente do exigido no edital, assim como 
alegado pela empresa CRIMAQ.  
 
Por fim, a empresa JP DAMACENA solicitou em seu questionamento que as 
empresas que estiverem com a proposta de preços com valores inexeqüíveis 
conforme item 8.16.2 do edital sejam desclassificadas. Referida empresa 
usou como base para seu questionamento o índice de 70% do valor orçado 
pelo Município previsto na alínea “b” do inciso II, do § 1º do art.48, da Lei 
8.666/93.      
 
Importante registrar que todos os questionamento foram apresentados de 
forma escrita e se encontram anexos a esta ata devidamente identificados e 
assinados pelos representantes de cada empresa.  
 
Pois bem, referente ao questionamento da empresa CRIMAQ em desfavor da 
empresa DIGITAL no que tange ao prazo de execução da obra divergente do 
edital e ausência de apresentação de declaração de preço global, 
entendemos ser insuficiente para desclassificação da empresa. Tendo em 
vista a apresentação de declarações de aceite aos termos do edital, bem 
como a constância de documentos que comprovem os valores da proposta, 
não merece prosperar tais questionamentos, por atribuírem um rigor 
excessivo por parte da CPL na aplicabilidade do edital.  
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Logo, afirmamos que o objetivo desta Comissão é garantir a ampla 
concorrência para obtenção do melhor preço no objeto pretendido. Portanto, 
julgamos improcedente os questionamentos da empresa CRIMAQ no que se 
refere ao prazo de execução da obra e ausência de declaração de preço 
global.  
 
Todavia, quanto ao questionamento da mesma referente ao impedimento da 
empresa DIGITAL constatado e registrado numa licitação do Município de 
Ponto Belo – ES, a CPL não tem competência para julgar tal afirmação neste 
ato, tendo a necessidade de abrir diligência para o referido Município para 
comprovação.  
 
Quanto ao questionamento da empresa São Gabriel, foi realizado o cálculo de 
exeqüibilidade conforme disposto na alínea “a” do §1º, do art. 48 da Lei 
8.666/93, por meio da média aritmética das propostas de preços, onde o 
resultado da média foi o valor de R$ 568.290,08 (quinhentos e sessenta e oito 
mil duzentos e noventa reais e oito centavos). Assim, nenhuma empresa 
participante apresentou proposta com valor inexeqüível, em que pese a 
proximidade dos valores com o valor da média aqui apresentado. 
 
Deste modo, automaticamente o questionamento da empresa JP DAMACENA 
fica superado, tendo em vista que aquele foi pautado em cima da alínea “b” do 
inciso II, do §1º, do art. 48, da Lei 8.666/93, onde diz que serão inexeqüíveis 
as propostas com os valores inferiores a 70% (setenta por cento) do valor 
orçado pela Administração. E, o cálculo feito por esta Comissão foi o pautado 
em cima da alínea “a” do aludido artigo. 
 
Feito o cálculo de exeqüibilidade conforme elencado nos parágrafos 
anteriores não merece apreciação do questionamento da empresa JP 
DAMACENA por perda do objeto.  
 
Por fim, quanto ao questionamento da empresa AOT AMBIENTAL, ambos os 
pontos mencionados por esta também tiveram seus objetos superados, tendo 
em vista que o que foi questionado em desfavor da empresa AUTOMAÇÃO 
foi matéria julgada de ofício pela CPL antes mesmo da distribuição dos 
formulários de questionamentos. Todavia, em relação as alegações em 
desfavor da empresa DIGITAL, estes foram os mesmos questionamentos 
feitos pela empresa CRIMAQ, qual também perde o objeto neste momento 
pelo julgamento nos parágrafos acima.  
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Deste modo, pela necessidade de diligência para o Município de Ponto Belo – 
ES para sanar a dúvida levantada pela empresa CRIMAQ ante ao 
impedimento da empresa DIGITAL, fica o presente certame suspenso até a 
solução da demanda apresentada na presente sessão.  
 
Após diligência com parecer da CPL de Ponto Belo – ES, procederemos com 
o julgamento do mesmo, para posteriormente publicação da decisão e 
designação de nova data para reabertura do certame.  
 
Desta feita, declaramos a presente sessão suspensa sem prazo definido, até 
que supra a demanda ocorrida. O resultado da decisão será publicado no site 
do Município sob o endereço www.pinheiros.es.gov.br, na aba: editais e 
publicações, bem como a íntegra desta ata da qual eu, Vaney Lacerda 
Fernandes, lavrei a presente que após lida e aprovada passa a ser assinada 
pela CPL e publicada. 
 
 

 

VANEY LACERDA FERNANDES 
Presidenta da CPL 

 
 

 
JORDANA F. ALTOÉ                  ELIZABETE BATISTA PEREIRA SILVA             WANDERLAN O. XAVIER 

Membro                                          Membro                                                                Membro 
 
 
 
 
RAVYAN SCABELO GASTALDI 

Membro 
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