
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
Estado do Espírito Santo

Comissão Permanente de Licitação

ATA DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2022

Processo nº 4.699/2022

Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços de Pavimentação em 

trecho  da  Comunidade  de  São  João  de  Ibitiba  (Capim  Gordura),  localizado  no 

Município de Piúma/ES.

Às 09h (nove horas) do dia 14 (quatorze) do mês de julho do ano de 2022 (dois mil e 

vinte e dois), na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Piúma, situada na Av. 

Felicindo Lopes, nº 238, Bairro Acaiaca, Piúma/ES. Reuniram-se para proceder as 

atividades da Tomada de Preços em epígrafe, conduzida pela Presidente Polyanna 

Helvécio Gomes, e pelos membros Sra. Juliana Araujo Teixeira, Sr. Jelves Rangel 

Bourguignon, Sra.  Rosilene Monfradini  Damasceno e Sra. Yasmim Ciciliotti  Leite, 

designados pelo Decreto nº 2.427/2022. No dia e horário previsto para a realização 

da presente licitação, a comissão deu início à sessão de abertura e julgamento do 

certame com  10  (dez) empresas,  a  saber: RR2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA,  inscrita no CNPJ sob o nº 43.542.589/0001-62, por seu procurador,  o Sr.  

Silvio Cesar Modenese Freitas, portador do RG n° 1006357-ES; CZ SUL CAPIXABA 

CONSTRUÇÕES EIRELI,  inscrita no CNPJ sob o nº 24.964.358/0001-00, por seu 

representante  legal  o  Sr.  Márcio  Valentin  Carletti  Marinho,  portador  do  RG  nº 

2032666/ES;  AFP  EDIFICAÇÕES  EIRELI,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 

27.789.917/0001-73, por seu procurador, o Sr. Alan Costa Monteiro, portador do RG 

nº  2262735/ES;  JKL  CONSTRUTORA  EIRELI,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 

09.572.969/0001-01,  por  seu  representante  legal,  o  Sr.  Jaques  José  de  Souza, 

portador do RG nº 1506753/ES; JPA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob 

o nº 37.170.306/0001-04, por seu representante legal, o Sr. Jelsivane Cardozo de 

Mattos, portador do RG nº 2087109/ES.  A empresa  JGL CONSTRUTORA LTDA 

inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  18.915.326/0001-04,  apresentou  seu  envelope  e 

credenciamento,  porém  seu  representante  não  comparecereu  à  sessão.  As 

empresas  LOZER  CONSTRUTORA  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 

36.988.261/0001-09;  VT CONSTRUTORA EIRELI ME,  inscrita no CNPJ sob o nº 

36.892.519/0001-79; FAST BAUEN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
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46.265.368/0001-82;  CONSTRU  HERMES  EIRELI,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 

38.649.500/0001-21;  apenas  apresentaram  seus  envelopes  de  habilitação  e 

proposta comercial, sem representantes presentes. Aberta a sessão foi solicitado a 

Carta Credencial dos presentes para averiguação dos poderes para participar e se 

manifestarem na  presente  Sessão  Pública,  estando  todos  os  presentes aptos  a 

representarem suas respectivas empresas se manifestando no processo em seu 

nome. A empresa JKL CONSTRUTORA deixou de apresentar certidão simplificada 

da junta comercial, em discordância com o item 9.1 alínea “d” do edital, perdendo 

assim  o  benefício  de  ME  ou  EPP. Ato  contínuo,  os  documentos  referentes  ao 

credenciamento  foram  rubricados  pelos  presentes,  junto  com  os  envelopes 

entregues.  Em  seguida,  foram  abertos  os  Envelopes  de  n.º  01,  referentes  à 

habilitação e analisadas as documentações apresentadas pelas empresas licitantes, 

a  CPL verificou  que  a  empresa  JPA CONSTRUTORA  deixou  de  apresentar  os 

documentos  referentes  a  Habilitação  Jurídica,  Fiscal  e  Trabalhista  e  Financeira, 

conforme  inseção  constante  no  item  13.4  alínea  “a”  do  edital.  Já  a  empresa 

CONSTRU HERMES apresentou certidão negativa de falência  vencida,  porém é 

possível verificar em seu CRC que a mesma encontra-se vigente, conforme isenção 

constante no item 13.4 alínea “a”. Quanto a empresa  LOZER CONSTRUTORA a 

mesma deixou de apresentar garantia da proposta, em discordância ao item 13.6.1 

do  edital,  restando  assim INABILITADA no  presente  certame. Registra-se  que  o 

representante da empresa  CZ SUL CAPIXABA solicitou se ausentar da presente 

sessão.  Perguntado  aos representantes  presentes o  interesse  em  manifestar 

recurso,  referente  à  fase  de  habilitação, todos  responderam  não  ter  interesse. 

Diante  da necessidade  de  análise  dos  Acervos  Técnicos  apresentados  pelas 

empresas licitantes pelo Setor de Engenharia deste Município, fica  SUSPENSA a 

presente Sessão Pública, devendo ser publicado o resultado referente à habilitação 

das empresas, o qual resguardará aos interessados a possibilidade de interposição 

de recurso nos moldes do artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.666/93. Nada 

mais havendo, a sessão foi encerrada, logo após a lavratura desta ata, que foi lida, 

achada conforme e vai  assinada pelos membros da CPL e pelos representantes 

presentes.
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