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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA 

LICITAÇÃO Nº 027/2022 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

Às treze horas e trinta minutos do dia dezenove do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 

dois, na cidade de Iúna/ES, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, reuniram-se em 

sessão pública os membros da Comissão Permanente de Licitação, incumbidos de julgar o 

procedimento licitatório para Contratação de empresa para construção de estrutura de 

contenção de talude na Avenida Ademar Vieira da Cunha. Apresentaram seus envelopes 

de Habilitação e Proposta de Preços apenas a empresa: C. S. COSTA CÓMERCIO E 

SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ nº 06.178.268/0001-02, sem representante presente. 

A fim de proceder à abertura do envelope contendo a documentação exigida, a Comissão de 

Licitação deu início ao Julgamento da HABILITAÇÃO da licitante participante. Franquearam-

se aos presentes, os envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços a fim de verificar se 

os mesmos estavam devidamente lacrados, os quais foram assinados pelos presentes.  Após 

abertos o envelope de habilitação, os documentos foram analisados pela Comissão. 

Constatou-se que a empresa não apresentou o Certificado de Registro Cadastral (CRC) 

conforme exigido no item 5.1. I, apresentou apenas o comprovante de protocolização 

requerendo o registro cadastral na data de 18/05/2022. Os Atestados de capacidade técnica 

da licitante foram apresentados em cópia simples e não comprovou a execução de muro de 

contenção de cortina atirantada, conforme exigido no edital.  Um dos atestados apresentados 

trata-se obra em andamento (atestado parcial). O atestado do profissional não comprovou 

experiência mínima de 08 (oito) anos nos serviços objeto da licitação. Os documentos 

assinados digitalmente não possuem código para verificação e também não foi apresentado 

mídia digital do arquivo para conferência, conforme item 1.4.2. do edital. Foi convocado o 

Assessor Técnico Eliel Freitas da Silva para conferência da documentação referente a 

qualificação técnica, o qual declarou que a empresa não atende as exigências do edital, 

comprovando apenas a execução de muro de alvenaria. Foi verificada junto ao Portal da 

Transparência/Governo Federal a regularidade da empresa quanto a sanções e penalidades 

aplicadas. Nada consta contra a empresa participante. Após conclusão das análises, fica 

INABILITADA a empresa  C. S. COSTA CÓMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. 

Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso por parte da 

licitante. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 15h e 10min. e lavrada a 

presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pela Comissão. 

 

http://www.iuna.es.gov.br/
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