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ATA DE REUNIÃO REALIZADA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – 
PROPOSTA COMERCIAL REFERENTES À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.665/2018 

 
Às 09h30m do dia 09 de outubro de 2018, reuniu-se a Comissão Permanente de 

Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Piúma (PMP) devidamente designados pelo 

Decreto Municipal 1.375/2018, representada pelo Presidente da Comissão Sr. Caio de 

Carvalho Borges e pelos membros Sr. Antônio Alfredo de Angelis e Srª. Ana Paula 

Ribeiro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 8.666/93, para dar 

continuidade aos procedimentos relativos à Concorrência Pública nº 001/2018, 

referente ao Processo 5.665/2018 que tem como objetivo a Contratação de empresa 

para prestação de serviços de limpeza e manutenção de vias públicas, tais como: 

varrição, capina, roçada manual e mecanizada, limpeza de sarjetas, meio fio e 

canaletas, caiação de guias, desobstrução de bueiros, poda de arvores com 

limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, recolhimento e transporte dos 

resíduos de capina e roçada, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma 

descrita no Projeto Básico, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

em atendimento às necessidades deste município. Em conformidade com as disposições 

contidas no edital em epígrafe, aliada a convocação dos interessados veiculada em 

08/10/2018 por meio dos veículos oficiais de comunicação, iniciou-se a sessão para 

abertura dos Envelopes de Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL. Registra-se que 

compareceram ao ato as empresas Limpeza Urbana Serviços Ltda ME representada 

pela Srª Renata Rodrigues Evangelista, Fortaleza Ambiental Gerenciamento de 

Resíduos Ltda representada pela Srª Tania Maria Trindade Teixeira, Octo Service Ltda 

EPP representada pelo Sr. João Carlos Camilo, Ale Construções Eireli representada 

pelo Sr. Paulo Rogerio Mendonça Polycarpo e Multiface Serviços e Produções Ltda 

ME representado pelo Sr. Caio Faria Donatelli. Registra-se ainda que compareceram 

como ouvintes para acompanhar a sessão pública, os representantes do SINDILIMPE 

representado pela Srª. Evani dos Santos Reis - Presidente do Sindicato, Srª. Maisa 

Oliveira  - Diretora Jurídica e Srº Odilio Gonçalves – Advogado do referido Sindicato. O 

presidente franqueou aos presentes os Envelopes de nº 02 das empresas Habilitadas, 

quais sejam, Multiface Serviços e Produções Ltda ME, Octo Service Ltda EPP, 

Multiface Serviços e Produções Ltda ME, Limpeza Urbana Serviços Ltda ME, 

Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda, BR Construtora e Serviços 

Ltda ME, Ale Construções Eireli e RDJ Engenharia Ltda e informa que os envelopes 

de nº 02 das empresas inabilitadas permanecem intactos aguardando para serem 

retirados pelos representantes legais. Na sequência, procedeu-se a abertura dos 

Envelopes de nº 02 – Proposta Comercial, das empresas devidamente habilitadas para 

conferência da documentação apresentada, nos termos do instrumento convocatório. 

Foram apresentadas as seguintes propostas comerciais na ordem de classificação: 
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1) Limpeza Urbana Serviços Ltda – Valor Global: R$2.625.744,00 (dois milhões, 

seiscentos e e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais); 

2) Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda – Valor Global: 

R$2.630.781,80 (dois milhões, seiscentos e trinta mil, setecentos e oitenta e um reais 

e oitenta centavos); 

3) Octo Service Ltda EPP – Valor Global: R$2.930.890,35 (dois milhões, novecentos e 

trinta mil, oitocentos e noventa reais e trinta e cinco centavos); 

4) BR Construtora e Serviços Ltda ME – Valor Global: R$3.150.011,59 (três milhões, 

cento e cinquenta mil, onze reais e cinquenta e nove centavos); 

5) Ale Construções Eireli – Valor Global: R$3.265.745,46 (três milhões, duzentos e 

sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos); 

6) RDJ Engenharia Ltda – Valor Global: R$4.192.593,84 (quatro milhões, cento e 

noventa e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos); 

7) Multiface Serviços e Produções Ltda ME – Valor Global: R$4.298.247,54 (quatro 

milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta 

e quatro centavos). 

 

Na sequência, os documentos foram franqueados aos presentes para verificação e 

assinatura das propostas apresentadas. Perguntada sobre a intenção de apresentar 

algum questionamento/consideração, o representante da empresa Ale Construções 

Eireli, solicita que seja verificada a exequibilidade das propostas, principalmente com 

relação aos salários dos funcionários, fazendo considerar a presença do SINDICATO da 

categoria; na sequência a Multiface Serviços e Produções Ltda ME alega que “com 

relação as empresas Limpeza Urbana Serviços Ltda e Fortaleza Ambiental 

Gerenciamento de Resíduos Ltda nos itens de prestação de serviço, 01 ao 10, os 

valores propostos não parecem respeitar o piso salarial do SINDILIMPE, solicitando 

ainda que seja verificado se estes preços são exequíveis”;  já com relação a empresa BR 

Construtora e Serviços Ltda ME, alega que  “o item 06 e o item 10 estão com preço 

muito baixo, caracterizando em seu ponto de vista uma inexequibilidade”; e com relação 

a empresa Octo Service Ltda EPP “na composição dos itens 11, 12 e 13 chegaram a 

um valor, e na planilha orçamentária estes valores são diferentes”. A empresa Octo 

Service Ltda EPP afirma ter seguido a planilha padrão fornecida no edital, na qual 

montou sua composição de preço de acordo com as fórmulas oferecidas, porque, se 

pegar como exemplo o item retroescavadeira ela alimenta a planilha orçamentária de 

varrição total; na oportunidade solicita que seja feita a conferência quanto a 

exequibilidade das planilhas apresentadas pelas empresas Limpeza Urbana Serviços 

Ltda e Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda; a empresa Limpeza 

Urbana Serviços Ltda manifesta que quanto as alegações de inexequibilidade, a lei 

8.666/93 no seu art. 48, inciso II, § 1º, alínea “a” dispõe que “estaria  inexequível a 
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empresa que apresentasse valor menor que R$2.309.401,20 que não foi o caso da 

Limpeza Urbana, pois a mesma apresentou em sua proposta o valor de R$2.625.744,00”.  

O Presidente fez a leitura da classificação prévia, conforme Mapa de Apuração de Preços 

que acompanha esta ata, que antecede a análise técnica. 

 

Não havendo nenhuma outra manifestação o presidente suspendeu a sessão para 

análise e verificação dos documentos ali apresentados, comunicando aos presentes que 

o resultado desta fase será veiculado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, Site 

http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao e demais 

veículos oficiais. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi 

lavrada e assinada pela CPL e pelos licitantes presentes. 
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