
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO/2014 

 

 
O Fundo de Desenvolvimento Municipal de Conceição do Castelo, Estado do 

Espírito Santo, foi instituído pela Lei nº 1.637/2013 de 20 de setembro de 

2013. Encontra-se cadastrado na Receita Federal do Brasil sob nº 

19.072.779/0001-89. No Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

encontra-se cadastrado como Unidade Gestora nº 02100500003. 

Através da Lei nº 1.674/2014 de 20 de fevereiro de 2014 foi criado o Conselho 

Municipal de Fiscalização do Fundo de Desenvolvimento Municipal, nos termos 

da Lei Complementar Estadual nº 712/2013, de 13 de setembro de 2013. 

Através do Decreto Municipal nº 2.329/2014 de 06 de março de 2014 foi 

nomeado o Conselho Municipal de Fiscalização do Fundo de Desenvolvimento 

Municipal. 

No dia 17 de março de 2014 foi publicado no Diário Oficial o plano de trabalho 

com as respectivas áreas de investimento. O recurso será investido em 

infraestrutura urbana e rural no Município de Conceição do Castelo, 

respectivamente em aquisição de tabuleiros em vigas pré-moldadas e 

construção de ponte na Rua João Venturim Sobrinho, sobre o Rio Castelo. 

Através da Portaria nº 054/2014 de 27 de março de 2014 foi nomeado o 

Senhor Clécio Eduardo Viana para exercer a função de Gestor do Fundo de 

Desenvolvimento Municipal.   

O Fundo de Desenvolvimento Municipal possui conta bancária na agência do 

Banco do Estado do Espírito Santo, sob nº 23.577.331. 

O Fundo de Desenvolvimento Municipal na data de 04 de abril de 2014 

recebeu crédito advindo de repasse do Fundo Cidades do Governo Estadual no 

valor de R$ 1.477.822,70.   

Através do Decreto Municipal nº 2.364/2014 de 02 de maio de 2014 foi 

alterada a composição do Conselho Municipal de Fiscalização do Fundo de 

Desenvolvimento Municipal.   

Através do Decreto Municipal nº 2.484/2014 de 17 de dezembro de 2014 foi 

autorizado à inclusão de projetos para investimentos em infraestrutura rural, 

sendo: sondagem à percussão de terreno destinado à construção de ponte; 

console (coroamento e envelopamento) de ponte, com recursos do Fundo de 

Desenvolvimento Municipal.  

No dia 22 de dezembro de 2014 o Conselho Municipal de Fiscalização do 

Fundo de Desenvolvimento Municipal realizou avaliação semestral, conforme o 

que determina o inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 1.674/2014, ficando registrados 

os assuntos discutidos na ata de nº 01/2014, bem como todos os documentos 

encontram-se arquivados para consulta. 



Foi realizado processo licitatório para atender ao plano de trabalho publicado 

no Diário Oficial no dia 17 de março de 2014. Abaixo segue relatório dos 

procedimentos licitatórios: 

 

Processo: 88.968/2014 

Modalidade: Pregão 

Fonte de Recurso: Estadual – Fundo CIDADES  

Objeto: Contratação da empresa para fornecimento de tabuleiro em vigas pré 

moldadas CL 45, largura mínima de 3,25m (vão diversos tamanhos – definidos 

no item 9 – Descrição da Especificação do objeto), incluindo fornecimento, 

carga, descarga, transporte, assentamento das vigas com aparelho 

NEOPRENE, para atender diversas comunidades do município de Conceição 

do Castelo – ES;  

 O processo encontra-se instruído com a solicitação inicial acompanhada de 

cópia do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo de 17 de Março de 2014, 

contendo o Decreto nº 2.316, de 24 de fevereiro de 2014, que estabelece 

listagem de projetos que serão apoiados por intermédio do Fundo CIDADES; 

Consta no processo Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal 

de Obras, contendo descrição dos serviços/obras a serem 

contratados/adquiridos com quantitativos e preço máximo a ser pago pelo 

Município, totalizando R$ 908.894,62; 

Consta no processo o Mapa Comparativo de Preço apresentado por 03 

empresas participantes da coleta de preços, sendo: LACCHENG, LUPREC e 

EDIFICA. A média dos 09 itens totalizou R$ 1.492.680,85; 

Consta no processo na página 24 o anexo com o detalhe da localização de 

cada ponte a ser instalada os tabuleiros. A localização de cada ponte foi 

informada por localidade e ponto de GPS, totalizando 41 pontes, sendo: na 

Comunidade de Mata Fria, Ribeirão do Meio, Bonsucesso, Estreito, Ribeirão da 

Conceição, São Bento, Emboque, Monforte Frio, Pedra Limpa, Buraco do 

Cachorro, Angá, Santa Luzia, Santa Helena, Ribeirão de Santa Tereza, São 

José da Bela Vista, Itatiaia, Alto Ribeirão, Monforte Quente, Montevidéo e Água 

Limpa;  

Consta informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira; 

Consta no processo a minuta do edital de licitação, pregão presencial 

0075/2014; 

Foi emitido parecer jurídico prévio favorável à realização do objeto;  

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do ES, no dia 03 de novembro de 

2014, aviso de licitação do pregão presencial 0075/2014, para do dia 14 de 

novembro de 2014, às 8:45 horas; bem como no jornal a Tribuna, site e no 

mural da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo – ES; 

Houve credenciamento para participação no pregão presencial 0075/2014, das 

empresas: LACCHENG ENGENHARIA LTDA, representada por Wellington 

Vazzoler; CONSTRUTORA GOUVEA LTDA ME, representada por Adriano 

Paula de Gouvea;  



Foram apresentadas propostas de preços pelas empresas, sendo: 

CONSTRUTORA GOUVEA LTDA ME, no valor global de R$ 1.026.900,00; 

LACCHENG ENGENHARIA LTDA, no valor global de R$ 1.030.288,74; 

Na Ata nº 098/2014 consta a habilitação das empresas aptas a participarem da 

licitação. Na fase seguinte iniciaram-se os lances livres do objeto, iniciado a 

primeira rodada pela empresa LACCHENG ENGENHARIA LTDA, no valor 

global de R$ 1.000.000,00 e a empresa CONSTRUTORA GOUVEA LTDA ME, 

no valor global de R$ 990.000,00. O certame teve 10 rodadas de lances 

subsequentes, sendo decidido na 11ª rodada com o lance da empresa 

LACCHENG ENGENHARIA LTDA, no valor global de R$ 740.000,00, abaixo 

ao da empresa CONSTRUTORA GOUVEA LTDA ME, que foi no valor global 

de R$ 750.000,00;  

A empresa CONSTRUTORA GOUVEA LTDA ME, tinha o beneficio da lei 

123/2006, porém, foi verificado no último lance que não havia o empate ficto; 

Passando a próxima fase foi dado início a abertura do envelope nº 02 que 

continha a documentação/habilitação, sendo declara vencedora a empresa 

LACCHENG ENGENHARIA LTDA, ficando encerrada neste momento com a 

leitura e assinatura da Ata nº 098/2014;  

Na fase de parecer jurídico final foi constatado que o processo encontra-se em 

conformidade com a Lei, sendo homologado pelo Prefeito Municipal no dia 20 

de novembro de 2014 e com publicação no mesmo dia;  

Foi elaborada a Ata nº 106/2014 que firma as obrigações e direitos entre as 

partes interessadas, datada de 24 de novembro de 2014. Foi nomeado para 

fiscal desta Ata o Senhor Marcelo Teófilo da Silva, Engenheiro Civil da 

Prefeitura de Conceição do Castelo, portador do CPF nº 278.075.096-00.  

 

Processo: 85.477/2014 

Modalidade: Tomada de Preço 

Fonte de Recurso: Estadual – Fundo CIDADES  

Objeto: Contratação da empresa especializada para construção de ponte na 

Rua João Venturim Sobrinho, sobre o Rio Castelo, e para acesso ao Bairro 

Artur Soares, no município de Conceição do Castelo – ES;  

 O processo encontra-se instruído com a solicitação inicial acompanhada de 

cópia do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo de 17 de Março de 2014, 

contendo o Decreto nº 2.316, de 24 de fevereiro de 2014, que estabelece 

listagem de projetos que serão apoiados por intermédio do Fundo CIDADES; 

Consta no processo o Projeto Básico ou Termo de Referência elaborado pela 

Secretaria Municipal de Obras, contendo descrição dos serviços/obras a serem 

contratados/adquiridos demonstrados nas planilhas e projetos, tendo como 

base os preços do  IOPES, o valor de R$ 441.441,48 e após correção das 

planilhas o valor de R$ 437.677,99 constante na página 189 do referido 

processo; 

Consta informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, 

datado de 12/05/2014; 



Consta no processo a minuta do edital de licitação, TP 002/2014; 

Foi emitido parecer jurídico prévio favorável à realização do objeto, em 

19/08/2014;  

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do ES, no dia 20 de agosto de 2014, 

aviso de licitação da TP 002/2014, para do dia 05 de setembro de 2014, às 

8:45 horas; bem como no jornal a Tribuna, site e no mural da Prefeitura 

Municipal de Conceição do Castelo – ES; 

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do ES, no dia 01 de setembro de 

2014, ERRATA referente a TP 002/2014, com aviso de licitação para do dia 05 

de setembro  de 2014, às 8:45 horas; bem como no jornal a Tribuna, site e no 

mural da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo – ES; 

Através do processo 88.040/2014 foi apresentada pela empresa CONCRETEC 

CONSTRUÇÕES LTDA ME, impugnação ao edital alegando impedimento em 

participar do certame por divergências na planilha orçamentária, item 4.6. a 

impugnação foi acatada conforme parecer jurídico; 

 Foi publicado novamente no Diário Oficial do Estado do ES, no dia 15 de 

setembro de 2014, aviso de SUSPENSÃO DA CESSÃO PÚBLICA referente à 

TP 002/2014, e nova publicação de ERRATA em 16 de setembro de 2014; bem 

como no jornal a Tribuna, site e no mural da Prefeitura Municipal de Conceição 

do Castelo – ES; 

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do ES, no dia 15 de outubro de 2014, 

aviso de licitação da TP 002/2014, para do dia 04 de novembro de 2014, às 

8:45 horas; bem como no jornal a Tribuna, site e no mural da Prefeitura 

Municipal de Conceição do Castelo – ES; 

Através do processo 89.410/2014 foi apresentada pela empresa TERRA VIX 

CONSTRUÇÕES LTDA ME, pedido de esclarecimentos quanto ao item 7.2, 

sendo respondido pelo engenheiro Marcelo Teófilo da Silva, dando 

prosseguimento ao processo licitatório; 

Houve credenciamento para participação na TP 002/2014, das empresas 

registrado na Ata nº 092/2014: DIGITAL ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA; BUSATO & BUSATO CONSTRUÇÕES LTDA ME; EDIFICA 

ENGENHARIA LTDA EPP; ANTONIO ZAMBOM CONSTRUTORA VENDA 

NOVA LTDA ME; TERRA VIX CONSTRUÇÕES LTDA ME; PRESTOCERTO 

CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA EPP;  

Na fase seguinte de habilitação das empresas, foram inabilitadas as empresas: 

DIGITAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; PRESTOCERTO 

CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA EPP; TERRA VIX CONSTRUÇÕES 

LTDA ME; sendo habilitadas BUSATO & BUSATO CONSTRUÇÕES LTDA ME 

e EDIFICA ENGENHARIA LTDA EPP; 

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do ES, no dia 28 de novembro de 

2014, designação de sessão pública para julgamento de proposta da TP 

002/2014, para do dia 01 de dezembro de 2014, às 8:30 horas; bem como no 

jornal a Tribuna;   



Foram apresentadas propostas de preços pelas empresas: EDIFICA 

ENGENHARIA LTDA EPP no valor global de R$ 395.662,51 após correções de 

cálculo; e pela empresa BUSATO & BUSATO CONSTRUÇÕES LTDA ME no 

valor global de R$ 386.158,86 após correções de cálculo; 

Nas Atas nº 104 e 105/2014 ficaram registradas as propostas, sendo 

declarada, finalmente, vencedora a da empresa BUSATO & BUSATO 

CONSTRUÇÕES LTDA ME no valor global de R$ 366.424,66; 

Na fase de parecer jurídico conclusivo foi constatado que o processo encontra-

se em conformidade com a Lei, sendo homologado pelo Prefeito Municipal no 

dia 04 de dezembro de 2014 e com publicação no mural e site do Município, no 

mesmo dia;  

Foi elaborado contrato nº 149/2014 que firma as obrigações e direitos entre as 

partes interessadas, datado de 09 de dezembro de 2014 e vigência final em 06 

de julho de 2015. Foi nomeado para fiscal desta Ata o Senhor Marcelo Teófilo 

da Silva, Engenheiro Civil da Prefeitura de Conceição do Castelo, portador do 

CPF nº 278.075.096-00.  

 

Durante o exercício de 2014 não houve pagamento de despesa com recurso do 

Fundo de Desenvolvimento Municipal.   

No quadro abaixo segue demonstrativo da Receita e Rendimentos da 

aplicação:  

 

COMPETÊNCIA  RECEITA RENDIMENTO  TOTAL  

SALDO EM 04/04/2014 1.477.822,70 - 1.477.822,70 

ABRIL 1.477.822,70 0,00 1.477.822,70 

MAIO 1.477.822,70  7.692,09 1.485.514,79 

JUNHO 1.485.514,79 9.280,31 1.494.795,10 

JULHO 1.494.795,10 7.715,83 1.502.510,93 

AGOSTO 1.502.510,93 9.667,35 1.512.178,28 

SETEMBRO 1.512.178,28 8.867,86 1.521.046,14 

OUTUBRO  1.521.046,14 8.418,46 1.529.464,60 

NOVEMBRO  1.529.464,60 9.808,49 1.539.273,09 

DEZEMBRO 1.539.273,09 8.706,53 1.547.979,62 

TOTAL GERAL  - 70.156,92 1.547.979,62 

 

 

 

 

 

Clécio Eduardo Viana 

Presidente e Gestor do FDM 


