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ATA DE REUNIÃO REALIZADA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 
12.276/2017 

 
Às 10h00m do dia 01 de fevereiro de 2018, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação (CPL) da 

Prefeitura Municipal de Piúma (PMP), composta pelo Presidente Valério Nascimento Bourguignon e pelas 

membras Ana Paula Ribeiro e Luciana da Silva Schimakura devidamente designados pelo Decreto 

Municipal 1.163 de 21 de dezembro de 2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 8.666/93, 

para realizar os procedimentos relativos ao exame e  julgamento dos documento de habilitação 

apresentados pelas empresas da fase de habilitação relativo à Tomada de Preços 001/2018, Processo 

12.276/2017 que tem como objetivo a Contratação de Empresa para a Execução de Serviços de 

Pavimentação e Drenagem de ruas do Município de Piúma/ES, por meio da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços em atendimento às necessidades deste município. Iniciados os trabalhos, passou-se à 

verificação dos documentos de Habilitação apresentados pelas empresas: Vitalizza Soluções 

Sustentáveis Ltda ME, Factor Construtora Ltda ME, M. Pacheco Construções Ltda ME, DG Reis 

Construtora Ltda ME, Lopes Maciel Construtora Ltda ME, Construtora Marvila Ltda ME, Construtora 

Ecológica Bonjesuense Ltda ME e Construservice Eirelli ME, no que se refere à Habilitação Jurídica, 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-financeira e Qualificação Técnica, esta 

auxiliada pelo Laudo emitido pela Engenheira responsável pelo Projeto Básico, Poliana C. Quintino. 

Inicialmente foram discutidos os questionamentos feitos pela empresa Factor Construtora Ltda ME, 

constante na ata lavrada em 31/01/2018, no que diz “que as empresas Construtora Marvila Ltda ME e 

DG Reis Construtora Ltda ME apresentaram o anexo IV no envelope de Habilitação sendo que o edital 

solicita que seja apresentado junto à proposta comercial”, quanto a esta alegação a comissão entende que 

o fato de ter apresentado o referido anexo em fase anterior não causa maiores prejuízos e/ou fere os 

preceitos atinentes a presente licitação, alega ainda que a empresa Construservice Eirelli ME não 

apresentou o CRC, ao que a CPL constatou a veracidade da informação acrescentando ainda que além 

de não apresentar o CRC a referida empresa também deixou de comprovar que atende todas as condições 

exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, o que vai 

de encontro ao item 3.1 do instrumento convocatório e ao § 2º, art. 22 da Lei 8.666/93, sendo motivo 

suficiente para sua inabilitação. Passou-se para discussão dos questionamentos feitos pela empresa 

Construtora Ecológica Bonjesuense Ltda ME onde a mesma alega que “não encontrou na Certidão PJ 

do CREA o nome dos Técnicos de Segurança do Trabalho e nem a certidão de PF deste profissional na 

documentação apresentada pelas empresas Factor Construtora Ltda ME, Lopes Maciel Construtora 

Ltda ME, Construtora Marvila Ltda ME e Construservice Eirelli ME” , em análise da documentação 

apresentada pelas empresas citadas constatou-se que  os profissionais ali indicados são Técnicos em 

Segurança do Trabalho o que não os obriga a manter registro no CREA e sim no Ministério do Trabalho 

em Emprego conforme instituído no art. 1º, da Portaria 262/2008 – MTE com Contrato de Prestação de 

Serviço firmado entre o profissional e a licitante em consonância com a alínea b.3, do item 10.1.5.2 do 
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edital, não sendo portanto motivo para inabilitação da empresas supramencionadas. Quanto à alegação 

de que a empresa Construservice Eirelli ME não apresentou o contrato firmado com o técnico de 

segurança do trabalho com firma reconhecida, entretanto, a comissão considera que o edital não fez tal 

exigência. Alega ainda que ainda que a declaração de microempresa da empresa DG Reis Construtora 

Ltda ME apresenta uma informação de restrição fiscal, em análise a CPL verificou que a referida empresa 

assinalou o espaço disponível no anexo VII do instrumento convocatório que o permite invocar a utilização 

dos benefícios previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06, considerando sua condição de 

microempresa, ocorre que ainda sim, não fora necessário a utilização do benefício uma vez que a 

empresa apresentou todas as certidões fiscais e trabalhistas em perfeitas condições de habilitação.  

Prosseguindo na análise da documentação apresentada, fora observada pela análise técnica da 

engenheira Poliana Quintino que a empresa Factor Construtora Ltda ME não atendeu de forma 

satisfatória a alínea “a.2” do item 10.1.5.2 deixando de comprovar certidão de acervo técnico para o item 

“Sarjeta de Concreto”, pugnando assim por sua inabilitação. Diante dos fatos elencados a CPL decide nos 

seguintes termos: 

HABILITAÇÃO das empresas: 

1. Vitalizza Soluções Sustentáveis Ltda ME; 

2. M. Pacheco Construções Ltda ME; 

3. DG Reis Construtora Ltda ME; 

4. Lopes Maciel Construtora Ltda ME; 

5. Construtora Marvila Ltda ME; 

6. Construtora Ecológica Bonjesuense Ltda ME. 

INABILITAÇÃO das empresas: 

1. Factor Construtora Ltda ME; 

2. Construservice Eirelli ME. 

Desta decisão cabem recursos nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Presidente da CPL e demais membros. 

 

 

___________________________________ 
VALÉRIO NASCIMENTO BOURGUIGNON 

PRESIDENTE DA CPL 
 

 
 

LUCIANA DA SILVA SCHIMAKURA 
MEMBRO 

 
 

ANA PAULA RIBEIRO  
MEMBRO 
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