
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

ATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E 
“PROPOSTA DE PREÇOS” DA CARTA CONVITE Nº 002/2018, referente 
a contratação de serviços técnicos de ENGENHARIA durante a construção 
da nova sede da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES 
 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (2018), às 13h00min 
(treze) horas, realizou-se a abertura do envelope “Documentação” referente a Carta 
Convite nº 02/2018, que tem como objeto a contratação de Pessoa Física ou Jurídica, 
especializada na área de Engenharia Civil para prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados, para acompanhamento, suporte e fiscalização da obra de 
construção da nova sede da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES. 
Foram cumpridas todas as formalidades legais, inclusive com a publicação no quadro 
de avisos localizado no átrio da Câmara Municipal, bem como no site, conforme 
determina o art. 55, § único, da Lei Orgânica Municipal. Compareceu ao certame o 
proponente DELANNO MARQUES FERREIRA DE MOURA – CPF: 794-030181-00, 
Rua do Girassol, n 149, Casa 01 – Providência – Venda Nova do Imigrante/ES e 
BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME – CNPJ: 19.289.562/0001-25, Rua Auxilia 
Colodette Travaglia, n 160 – Castelo III – CEP: 29360-000- Castelo/ES. Acompanhou 
e ficou responsável por analisar a Qualificação Técnica da empresa e do proponente o 
funcionário no cargo de Engenheiro Civil CREA ES 006698 da Prefeitura Municipal de 
VNI, Sr. Maciel Casagrande.  Em seguida, constatou-se que os envelopes estavam 
devidamente lacrados e protocolizados conforme preceitua o edital. Logo após, foram 
colocados os envelopes à disposição da Comissão e dos licitantes presentes para as 
devidas rubricas. Prosseguindo, iniciou-se a abertura do envelope de “HABILITAÇÃO” 
da empresa participante e do proponente. Todos os documentos foram devidamente 
analisados e rubricados pelos presentes. Em seguida, foi constatado pelo responsável 
por analisar a qualificação técnica que o proponente DELANNO MARQUES 
FERREIRA DE MOURA, no item 9.8.3 que trata “... execução de obra que tenha laje 
protendida...”, o acervo apresentado não foi homologado pelo CREA conforme 
solicitado no Edital. Já a empresa BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME atendeu todos 
os requisitos solicitados. Desta forma, a CPL após analise amiúde da documentação 
da habilitação, decidiu desclassificar o proponente DELANNO MARQUES FERREIRA 
DE MOURA por não atender o item 9.8.3 do edital. Foi classificada para a fase 
seguinte a empresa BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME. Dando prosseguimento, deu-
se continuidade a reunião com a abertura do envelope “PROPOSTA DE PREÇOS” da 
empresa habilitada. Após análise, verificando que a proposta estava dentro dos 
conformes, o Presidente da CPL proclamou o resultado do certame, conclamando 
vencedora a empresa BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME, cujo o valor mensal cotado 
foi R$ 5.800,00 ( cinco mil e oitocentos reais), atingindo em 12 meses o valor global de 
R$ 69.600,00 ( sessenta e nove mil e seiscentos e reais). Já a proposta do proponente 
DELANNO MARQUES FERREIRA DE MOURA foi devolvida pessoalmente. Nada 
mais a ser tratado, encerrou-se a reunião, que para constar segue assinada pelo 
Presidente e demais membros da Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES e do licitante presente. 
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Credenciados e/ou administradores presentes: 
 
 
DELANNO MARQUES FERREIRA DE MOURA ......................................................  
 
BRUCKE ENGENHARIA LTDA ME............................................................................... 


