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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 10:00 horas, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, tendo como 
Presidente em exercício, Elilda Maria Bissoli e membros, Luciana Souza de Araújo e Karina de 
Paulo Pereira, designadas através da Portaria N2 120/2019, para, observadas as disposições 
contidas na Lei Federal N2 8666/93, Lei Complementar N2 123/2006 e Lei Municipal N 
2.272/2018, dar continuidade aos trabalhos relativos à Tomada de Preços N2 009/2019, que 
tem como objetivo a contratação de empresa especializada na execução de obra de construção 
de um alambrado no Campo de Futebol do Centro Esportivo Vila Nova, no Bairro Vila Nova, 

Município de Afonso Cláudio/ES, após a suspensão da mesma para análise dos Documentos de 
Qualificação Técnica e de Qualificação Econômico-Financeira, estabelecidos nos itens 8.4 e 8.5 
do Edital de Licitação, pelo Engenheiro Civil e Contadora da Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio/ES, conforme consignado na Ata lavrada no dia 22 de janeiro 2020. A Presidente abriu a 
Sessão Pública registrando a ausência de todas as licitantes participantes, quais sejam, CAPARAÓ 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, EMPRESA TÉCNICA CAPIXABA EIRELI, ENGETELA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI - EPP, GESSO AFONSO CLÁUDIO LTDA - EPP, ILUMINERGI MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA - ME, J & J CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, SERRANA 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS 

EIRELI e WVS & ROZÁRIO CONSTRUTORA LTDA, e que as mesmas tiveram ciência da data de 

reabertura do certame licitatório através de publicação veiculada no Diário Oficial dos 
Municípios do Estado do Espírito Santo, site oficial do Município e e-mail. Ato contínuo, a 
Presidente da Comissão de Licitação divulgou 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 - Sra. Jeniffer Louzada, que concluiu que as licitantes atenderam 
ao exigido na licitação, 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, concluiu que todas atenderam ao exigido no edital. Os documentos referentes 
a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, foram analisados anteriormente pela 

Comissão de Licitação, concluindo, conjuntamente com as análises técnicas realizadas, que as 

03 (três) licitantes primeiro classificadas na Tomada de Preços em epígrafe, WVS & ROZÁRIO 

CONSTRUTORA LTDA, EMPRESA TÉCNICA CAPIXABA EIRELI e THOMES TERRAPLANAGEM E 

SERVIÇOS EIRELI, atenderam a todas as exigências habilitatórias contidas no instrumento 

convocatório do certame, sendo portanto, consideradas habilitadas. Finalmente, a Comissão 

111 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

ATA 

Licitação 	Tomada de Preços N°00000912019 - 2711212019 - Processo N°001215512019 

Responsével 	ELILDA MARIA BISSOLI 

Data 	2710112020 

Permanente de Licitação concluiu que sagrou vencedora do certame a 33 classificada/habilitada, 

WVS & ROZÁRIO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n2 23.023.695/0001-22, no valor total 

de R$ 215.496,34 (duzentos e quinze mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e quatro 

centavos), por apresentar o menor preço global e atender todas as exigências habilitatórias. Não 

tendo sido possível obter junto a todas as licitantes a declaração de renúncia ao direito de 

impetrar recursos na Fase de Habilitação, a Comissão de Licitação concluiu por publicar na 

imprensa oficial, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo-DOM/ES e site oficial 

do Município, o resultado da habilitação, abrindo-se o prazo legal de recurso, ficando, desde já, 
os autos com vistas franqueada. Na oportunidade, a Presidente da Comissão de Licitação 

registrou que não havendo interposição de recurso, serão adotadas as providências cabíveis 
quanto a homologação e adjudicação do objeto pela Autoridade Competente à vencedora WVS 
& ROZÁRIO CONSTRUTORA LTDA e que o ato será publicado nos meios de comunicação 
comumente utilizados pela Administração Municipal. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 
da Comiss de Licitação deu por encerrada a presente Sessão Pública, cuja Ata foi lavrada e 
seg assinad pela Presidente e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

PreØlente da CPL em exercício 

'A- 
Luëiana Souzaflújo 
Membro da CP  

na de Paulo Pereira 
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