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ATA DE REABERTURA DE SESSAO PUBLICA 
TOMADA DE PREOS NO 004/2020 - PROCESSO No 012027/2020 

Aos nove dias do més de juiho do ano de dois mil e vinte, as 09:00 horas, na Sala de 
LicitaçOes da Prefeitura Municipal, a Praça da lndependéncia, no 341, Centro, Afonso 
Cláudio/ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, tendo corno Presidente, Keyla M. 
Zanetti de Oliveira e membros, Elilda Maria Bissoli e Karma de Paulo Pereira, designadas 
através da Portaria NO 120/2019, para, observadas as disposiçOes contidas na Lei Federal NO 
8666/93, Lei Complementar NO 123/2006 e Lei Municipal NO 2.272/2018, dar continuidade aos 
trabaihos relativos a Tomada de Precos NO 00412020 - Processo NO 01202712020, que tern 
corno objetivo a contrataçâo de empresa especializada em execução de obra de construção 
da Praça São Pedro, na Comunidade de São Pedro, Municipio de Afonso Clãudio/ES, após 
a suspensão da mesma para transcurso do prazo legal de recurso na fase de classificaçao das 
propostas comerciais, conforme consignado na Ata lavrada no dia 19 de junho de 2020. A 
Presidente abriu a Sessão Püblica registrando a ausência de todas as licitantes participantes, 
quais sejam, C A J CONSTRUçOES E SERVIcOS EIRELI ME, EA PROIJETOS E 
c0NSTRUcOES LTDA - EPP, GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA - EPP, MAFERMAN 
CONSTRUTORA EIRELI - ME, SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA - ME e WVS 
CONSTRUTORA LTDA - ME e que as rnesrnas tiverarn ciência da data de reabertura do 
certame licitatôrio através de publicação veiculada no Diário Of'icial dos Municipios do Estado do 
Espirito Santo, site of'tcial do Municipio e email. Sequencialmente, a Presidente informou que o 
prazo recursal transcorreu sern que houvesse interposição de recurso. Dando continuidade e 
observadas as disposiçOes contidas no Capitulo IX do Edital de Licitaçao, em especial o item 
9.1.5, a Cornissao de Licitação procedeu a abertura dos envelopes contendo os docurnentos de 
habilitação das 03 (trés) licitantes primeiro classificadas na fase de propostas cornerciais, corno 
segue: V - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA - EPP, no valor total de R$ 95.150,69 (noventa e 
cinco mil cento e cinquenta reals e sessenta e nove centavos), 2' - EA PROJETOS E 
c0NSTRuçOES LTDA - EPP, no valor total de R$ 98.755,13 (noventa e oito mil setecentos e 
cinquenta e cinco reais e treze centavos), 3' - SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA - ME, no 
valor total de R$ 105.555,97 (cento e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reals e noventa e 
sete centavos). Prosseguindo, Os documentos que compunharn Os respectivos envelopes foram 
rubricados pela Comissão de Licitação. Apes o que, Os docurnentos de qualificação econômico-
financeira, item 8.4 do edital, foram subrnetidos a apreciaçao do Setor de Contabilidade da P. M. 
de Afonso Cláudio, Contadora em exercicio - Sra. Lorena Afonso Barbosa W. Sobreiro, que 
concluiu que as licitantes atenderam ao exigido no edital, confornie rnanifestaçao acostada aos 
autos. Em contrapartida, os documentos de qualificaçao técnica, item 8.5 do edital, foram 
subrnetidos a apreciação do Engenheiro Civil da P. M. de Afonso Cláudio, Sr. Glauber Alves de 
Moura, que apôs avaliação dos acervos técnicos, concluiu que todos atenderam ao exigido. Os 
documentos referentes a habilitaçao juridica, regularidade fiscal e trabalhista, foram analisados 
pela Comissão de Licitação, concluindo, conjuntarnente com as análises 
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anteriormente realizadas, que as licitantes atenderam a todas as exigências habilitatorias 
contidas no instrurnento convocatório do certame, sendo portanto, consideradas habilitadas. Por 
oportuno, a Presidente da Comissào de Licitaçao informou que as CertidOes de Regularidade 
corn o Fund9 de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS das empresas EA PROJETOS E 
CONSTRUOES LTDA - EPP e SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA - ME, bern como a 
Certidão Negativa de Falencia, Recuperaçao Judicial e Extrajudicial da empresa EA PROJETOS 
E CONSTRUOES LTDA - EP, que tiveram sua validade expirada no decorrer do certame 
licitatório, foram atualizadas e encontram-se em situaçâo regular. Finalmente, concluiu a 
Cornissao de Licitação, que sagrou vencedora do certame a 1' class ificada/habilitada, GESSO 
AFONSO CLAUDJO LTDA - EPP, no valor total de R$ 95.1 50,69 (noventa e cinco mil canto e 
cinquenta reais e sessenta e nove centavos), por apresentar 0 manor preço global e atender 
todas as exigências habilitatOrias. Nâo tendo sido possivel obter junto a todas as licitantes a 
declaração de renüncia ao direito de impetrar recursos na Fase de Habilitaçâo, a Cornissao de 
Licitação concluiu por publicar na imprensa oficial, Diário Oficial dos Municipios do Estado do 
Espirito Santo-DOM/ES e site oficial do Municipio, o resultado da habilitaçào, abrindo-se o prazo 
legal de recurso, ficando, desde ja, os autos corn vistas franqueada. Na oportunidade a 
Presidente da Cornissâo de Licitação registrou que não havendo interposiçao de recurso ou 0 
mesmo sendo negado, serâo adotadas as providéncias cabiveis quanto a homologaçao e 
adjudicaçào do objeto pela Autoridade Competente a vencedora - GESSO AFONSO CLAIJDIO 
LTDA - EPP e que 0 ato será publicado nos meios de comunicaçao comumente utilizados pela 
Adrninistraçâo Municipal. Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Cornissao de Licitaçâo 
deu por encerrada a presente Sessao PCiblica, cuja Ata foi lavrada e segue assinada pela 
Presidente e membros da Comissâo Permanente de Licitaçâo. 

Keyla ideOlivrZPresidente da CPL 

Paulo Pereira - Membro da CPL 
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Govorno do Estado do ESPIRITO SANTO 

Tomada de Precos NO 00000412020 -19/0612020 - Processo NO 01202712020 

Vencedor GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP 

01.195.422/0001-22 

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

2737351239 	gessoriccohoImaiI.com  

CNPJ 

End.reço 

Cana:o 

Item J 	Lote I 	COdigo I 	Especiticaçäo Mares I  Unidade I  Quantidsde Unitásio I Valor Total 

00001 
EXECUQAO DE OBRA 

00003135 	de construção da praça são pedro, na comunidade de são 
pedro, distrito da sede, municipio tie afonso clâudio/es. 

sr, 	1.00 	95.1 50.69 	95.15069 

Total do Fomecedor: 95.150,69 

Total Geral: 95150.69 
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