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Ata da Sessão Pública de Abertura e Julgamento da Tomada de Preços N° 006/2020 
Processo N2 012315/2020 

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas, reuniu-se na Sala de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, à Praça da Independência, n° 341, Centro, Afonso 

Cláudio/ES, a Comissão Permanente de Licitação, tendo como Presidente, Keyla Monteiro Zanetti de 

Oliveira e membros, Elilda Maria Bissoli e Karina de Paulo Pereira, designadas através da Portaria N° 

120/2019, para, em conformidade com as disposições contidas na Lei Federal N° 8666/93, Lei 

Complementar N° 123/2006 e Lei Municipal N° 2.272/2018, realizar os procedimentos relativos a 

Tomada de Preços N9 006/2020 - Proc. N° 012315/2020, que tem como objetivo a contratação de 

empresa especializada em execução de obra de construção de Praça na Chácara da Providência, 

Município de Afonso Cláudio/ES. A convocação dos interessados para participar do certame foi efetuada 

por meio de publicação do aviso de licitação, veiculada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 

Espírito Santo - DOM/ES, jornal de circulação estadual - Jornal Metro e site oficial do Município, conforme 

cópias anexas ao processo. Aberta a Sessão Pública pela Presidente da Comissão de Licitação, identificou 
que 02 (duas) empresas protocolaram os envelopes de n°s 01 e 02 para participar do certame, quais 

sejam: GESSO AFONSO CLÁUDIO LTDA - EPP, CNPJ N 9  01.195.422/0001-22 e SUBMARINO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ N° 29.072.104/0001-93. Dando sequência ao procedimento a Comissão-de 
Licitação identificou ainda que as empresas apenas protocolaram os envelopes, não se fazendo 

representar no certame e, que os envelopes da empresa SUBMARINO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 

ME não vieram acompanhados da declaração dando ciência de que cumpre plenamente as exigências 

habilitatórias, nos termos do estabelece o item 6.4.1 do Edital de Licitação a seguir transcrito: Caso a 
proponente não compareça, mas envie fora dos envelopes, a Declaração dando ciência de que cumpre 
plenamente as exigências habilitatórias (Anexo 11), participará do certame, excluindo a Comissão de 
Licitação de qualquer responsabilidade quanto ao não recebimento dos envelopes. Neste contexto, a 

Comissão de Licitação concluiu que a empresa em tela está impedida de participar do certame; nos 

termos do que estabelece o item 6.4.2 do edital, que diz que a não apresentação do documento 

elencado no item 6.4 impede a participação no certame. A empresa GESSO AFONSO CLÁUDIO LTDA-

EPP, por seu turno, atendeu as determinações contidas no edital, inclusive quanto a apresentaçãó dá 

declaração de cumprimento das exigências habilitatórias, ficando assim, mantida sua participação nó 
certame. Em seguida, a inviolabilidade dos envelopes foi conferida e rubricada pela Comissão de 
Licitação. Prosseguindo, em conformidade com o Capítulo IX do Edital, a Comissão de Licitação procedeu 

a abertura do envelope de Proposta Comercial da empresa GESSO AFONSO CLÁUDIO LTDA - EPP, 

identificando o seguinte valor proposto: R$ 125.854,29 (cento e vinte e cinco mil oitocentos.e cinquenta 

e quatro reais e vinte e nove centavos). Continuamente, a proposta comercial foi avaliada e rubricada 

pela Comissão de Licitação, bem como, avaliada pelo Engenheiro Civil da P. M. de Afonso Cláudio/ES, Sr. 

Glauber Alves de Moura, que concluíram oportunamente, pela classificação da mesma por atender as 

disposições editalícias, em especial as contidas nos Capítulos VII e X. Dando continuidade e observadas 
novamente as disposições contidas no Capítulo IX do Edital, a Comissão de Licitação procedeu a abertura 

do envelope de n° 02 ontendo os documentos de habilitação da empresa GESSO AFONSO CLÁÚDI 

LTDA - EPP. Os 
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documentos que compunham o respectivo envelope foram rubricados pela Comissão de Licitação. Após o 

que, os documentos de qualificação econômico-financeira, item 8.4 do edital, foram submetidos a 

apreciação do Setor de Contabilidade da P. M. de Afonso Cláudio, Contadora em exercício - Sra. Lorena 

Afonso Barbosa W. Sobreiro, que concluiu que a licitante atendeu ao exigido no edital, conforme 

manifestação acostada aos autos. Em contrapartida, os documentos de qualificação técnica, item 8.5 do 

edital, foram submetidos a apreciação do Engenheiro Civil da P. M. de Afonso Cláudio, Sr. Glauber Alves 

de Moura, que após avaliação dos acervos técnicos apresentados, concluiu que foi atendido ao exigido. 

Os documentos referentes a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, foram analisados pela 

Comissão de Licitação, concluindo, conjuntamente com as analises anteriormente realizadas, que a 

licitante atendeu a todas as exigências habilitatórias contidas no instrumento convocatório do certámé, 
sendo portanto habilitada e vencedora do certame no valor total de R$ 125.854,29 (cento e vinte, e 
cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos). A Presidente da Comissão de 

Licitação oportunamente informou que o resultado do certame será publicado no Diário Oficial ;dos 

Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES e que os envelopes protocolados pela empresa 

SUBMARINO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME estão desde já disponíveis para a retirada. Finalmente, 

nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a presente Sessão Pública, cuja Ata foi lavrada e segue 

assinada pela Presidente e membros da Comissão de Licitação. 

Keyla 	Z 	ti de Oliveira 

Presiden e da CPL 

IUt'Iaria Bissoli 
Merr(fro da CPL 

arma daCPL 	 - 
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Tomada de Preços N° 00000612020 - 15/0712020 - Processo N°  01231512020 

	

Vencedor 	GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP 

CNPJ 	01.195.42210001-22 

	

Endereço 	RODOVIA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, SIN - JOAO VALIM - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000 

	

Contato 	2737351239 gessoricco@hotmail.com  

	

item Lote 	Código 	Especificação 	 Marca Unidade Quantidade 	Unitário Valor Total 

EXECUÇÃO DE OBRA 	 125 8542 
00001 	00003135 	de construção da praça na chácara da providência, 	 SÇ 	1,00 	' 125.854,29 

município de afonso cláudio/es 

Total do Fornecedor: 125.854,29 

Total Geral: 125.854,29 
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