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Tomada de Preços nº: 013/2020 

 

DECISÃO 

 

No dia 13/07/2020, às 08h15min fora aberto o certame da Tomada de Preços em 

epígrafe, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para 

construção da Praça IVALDO JOSÉ DE SOUZA SOARES, na comunidade Rural 

Vila Fernandes, neste Município. Tendo tudo corrido dos padrões legais sem a 

manifestação de nenhuma das participantes no intuito de recorrer de seu resultado.  

 

Todavia, ao prosseguir com o procedimento em suas fases posteriores, foi possível 

identificar que houve um equívoco por parte da CPL, tendo em vista que a empresa 

AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI foi declarada 

vencedora do certame sem nenhum óbice.  

 

No entanto, ao prosseguir com as fases do processo licitatório, verificamos na 

documentação da referida empresa que não foi apresentado por esta junto aos 

documentos que compunham o envelope de proposta de preços o cronograma 

físico-financeiro da empresa, o que viola diretamente o item 15.2 do edital.  

 

Deste modo, por ser a Comissão investida dos poderes da Administração Pública, 

invocamos assim o princípio da Autotutela para revisão do ato em comento. 

Oportunidade em que decide unanimemente por proferir a correção do resultado do 

certame, desclassificando a empresa AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELETRICAS 

INDUSTRIAIS EIRELI por descumprimento ao item 15.2 do edital.  

 

Assim, por ter se classificado em terceira posição sendo a primeira na linha 

sucessória da empresa ora desclassificada, declaramos vencedora a empresa 

CONSTRUTORA COELHO E SABADIM LTDA.  

 

Vale ressaltar que a medida adotada por esta Comissão é a medida máxima de 

justiça e respeito aos princípios da Administração Pública e os que norteiam as 

licitações, sobretudo aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, 

moralidade, legalidade, impessoalidade e probidade administrativa.  
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Deste modo, notifiquem-se as empresas da presente Decisão e intime a empresa 

AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI da abertura de 

prazo para interposição de recurso, caso entenda pertinente, até o dia 31/07/2020 às 

16h00min protocolado via e-mail sob o endereço pregao@pinheiros.es.gov.br.  

 

Publique o resultado da presente Decisão nos veículos pertinentes e o inteiro teor no 

site do município sob o endereço: www.pinheiros.es.gov.br, na aba que for de direito 

dando prosseguimento imediato ao processo conforme ditames legais.  

 

Pinheiros – ES, 24 de julho de 2020. 

 

 

VANEY LACERDA FERNANDES 

Presidente da CPL 
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