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ATA N.º 001/2016. 

 

Aos oito dias do mês de julho do ano de 2016, conforme estabelece a Lei Federal nº 

8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, a Tenente BM Madalena 

Bungenstab, NF 901304, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, reuniu-se 

com os demais membros, no horário estabelecido, para a abertura dos envelopes de 

Proposta Comercial, referente ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços 

nº 002/2016, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de 

reforma da calçada do CBMES. Compareceram as seguintes empresas: Ampla 

Construtora Eirelli, representada legalmente por Valme Cazeli Egidio, RG 

672.824/SPTC/ES, Topograph Engenharia, sem representante, Novva Contrutora e 

Serviços  Eireli-EPP,  representada legalmente Hudson Marcial Vieira RG 3344.252 

SPTC/ES, Viesan Construções Ltda, sem representante, Construtora Veloso LTDA, 

representada legalmente  por Christian de Souza Costa RG 2265761 SPTC/ES,  Thiell 

Construções e Representação Ltda, representada legalmente  por Luciano  Lauers 

Caetano RG 939948, Lider Edificações Ltda, representada legalmente por Eduardo  de 

Jesus Silva RG 13.54753ES,  BC Engenharia  e Arquitetura  Eirelli ME, representada 

legalmente por Alexandra  Carla Bertoli Campos RG 1.389.211 ES, MFX Serviços e 

Construções Eirelli EPP, representada legalmente por Mauricio de Oliveira Coelho RG 

2.057.418ES, Equilibrio Construtora Ltda, representada legalmente por Euler Xavier 

Pinto CREA/MG15.136/D,  Ideal  Sistemas e Prestação de Serviços Ltda, representada 

legalmente por Fagner Magalhaes Sabino RG 1.245.514/ES, MK Construtora Eirelli 

ME, representada legalmente por Bruna de Jesus Oliveira RG 2.210.890 SSP/ES, 

Zambeline Engenharia  Ltda EPP, representada legalmente por Fabiano Zambeline RG 

4289780DGPC/GO, MTF Construções e Montagens Ltda EPP, representada legalmente 

por Thais Mosé Nascimento Campagnaro RG1.788.388SSP/ES, MLV Construtora  

Ltda ME, representada legalmente por Regis  dos Santos da Silva RG 2.207.374ES, NP 

Piassi Engenharia e Projetos Arquitetônicos Ltda, representada legalmente por Nynive 

Pereira Piassi RG 1630876ES, Matix Construtora Ltda, sem representante, VX 

Engenharia Eirelli EPP, representada legalmente por Helvécio Nascimento RG 

120.579SSP/ES, Três Mais Soluções Ltda, representada legalmente por Jonnes Max de 

Souza RG 1.214.737SSP/ES, R Maia Engenharia Eirelli Ltda, sem representante, IMG 

Aliança Construções e Serviços Ltda ME, representada legalmente por José Dirceu 

Pereira Júnior RG 3312781.  Deu-se início à abertura dos envelopes de Proposta 

Comercial sendo ofertados os seguintes valores: Ampla Construtora Eirelli R$ 

97.940,75 (noventa e sete mil novecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), 

Topograph Engenharia R$83.035,03 (oitenta e três mil trinta e cinco reais e três 

centavos), Novva Construtora e Serviços Eirelli R$98.147,07(noventa e oito mil cento e 

quarenta e sete reais e sete centavos), Viesan Construções Ltda R$94.214,05 (noventa e 

quatro mil duzentos  e quatorze reais e cinco centavos),  Construtora Veloso Ltda R$ 

87.648,78 (oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), 

Thiell Construções e Representação Ltda R$ 110.308,05 (cento e dez mil trezentos e 

oito reais e cinco centavos), Lider Edificações Ltda R$ 92.640,71 (noventa e dois mil 

seiscentos e quarenta reais e setenta e um centavos),  BC Engenharia  e Arquitetura e 

Eirelli ME R$ 85.833,31 (oitenta e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e um 



centavos), MFX Serviços e Construções Eirelli ME R$ 97.689,14(noventa e sete mil 

seiscentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), Equilibrio Construtora Ltda 

R$91.452,77 (noventa e um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete 

centavos), Ideal  Sistemas e Prestação de Serviços Ltda R$ 89.286,73 (oitenta e nove 

mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), MK Construtora Eirelli 

R$108.230,08 (cento e oito mil  duzentos e trinta reais e oito centavos), Zambeline 

Engenharia  Ltda EPP R$ 105.792,64 (cento e cinco mil setecentos e noventa e dois 

reais e sessenta e quatro centavos), MTF Construções e Montagens Ltda EPP R$ 

111.876,92 (cento e onze mil oitocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), 

MLV Construtora  Ltda ME R$ 86.082,47 (oitenta e seis mil oitenta e dois reais e 

quarenta e sete centavos), NP Piassi Engenharia e Projetos R$ 96.593,53 (noventa e seis 

mil quinhentos e noventa  e três reais e cinquenta e três centavos), Matix Construtora 

Ltda R$ 80.277,37 (oitenta mil duzentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), 

VX Engenharia Eirelli R$ 93.638,50(noventa e três mil seiscentos e trinta e oito reais e 

cinquenta centavos), Três Mais Soluções Ltda  R$107.265,48(cento e sete mil duzentos 

e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), R Maia Engenharia Eirelli 

R$99.969,73(noventa e nove mil novecentos e sessenta e nove reais e setenta e três 

centavos), IMG Aliança Construções e Serviços R$97.934,58(noventa e sete mil 

novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).A empresa Matix 

Construtora Ltda ME , classificada em primeiro lugar por ter ofertado o menor valor 

global foi desclassificada  pelos seguintes motivos: não apresentou a declaração de 

visita junto com a documentação de proposta comercial conforme exigência do anexo 

IV do edital   e apresentação  da planilha   detalhada letra “e”  do item 8.1 em desacordo 

com o exigido em edital. A empresa Topograph Engenharia Ltda-EPP, classificada em 

segundo lugar por ter ofertado o segundo menor valor global foi desclassificada  pelos 

seguintes motivos: não apresentou a declaração de visita junto com a documentação de 

proposta comercial conforme exigência do anexo IV do edital  e apresentação  da 

planilha   detalhada letra “e”  do item 8.1 em desacordo com o exigido em edital. A 

empresa BC Engenharia  e Arquitetura  Eirelli ME classificada em terceiro lugar por ter 

ofertado o terceiro menor valor global atendeu as exigências editalícias referente a 

proposta comercial sendo julgada habilitada para o certame. Foi aberto o prazo recursal. 

Ficou  agendado para o dia dezenove do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis  às 

nove horas no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do 

Espírito Santo situado a Rua Mário Francisco de Brito, 100, Enseada do Suá, ES, 

CEP:29050-555, nova sessão para abertura do envelope de habilitação da Empresa BC 

Engenharia  e Arquitetura e Eirelli ME e demais deliberações. Nada mais havendo a ser 

tratado, deu-se por encerrado os trabalhos, às 11h26min do mesmo dia, do qual foi 

lavrado a presente Ata que segue por todos devidamente assinada. 

 

 

Vitória/ES, 08/07/2016. 
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