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ATA DE JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE 

PREÇOS N.º 001/2019. Às 09h00min (nove) horas do dia 14 (catorze) de junho de dois mil e 

dezenove, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada a Avenida Sebastião Coelho 

de Souza, 570, Centro, no Prédio da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Estado 

Espírito Santo, por determinação do Sr. Leonardo da Silva Soares, neste ato Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, C.P.L. da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES,  

conforme Portaria 001/2019, 02.01.2019, foi dado inicio o julgamento do Procedimento 

Licitatório Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2019, 16.05.2019, que tem por objeto a 

contratação de uma empresa para execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço global, com julgamento pelo menor preço global, compreendendo materiais, mão 

de obra e equipamentos, para execução de obras de construção do Prédio 

Administrativo da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES. Dando início aos 

trabalhos, de acordo com o art. 43, inc. I a IV da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Comissão 

verificou que não tinham licitantes presentes , razão pela qual a comissão decidiu conceder 

uma tolerância de 15 minutos. Às 09h15, sem que houvesse o registro da presença de outros 

interessados em participar desta Tomada de Preços, a Comissão declarou a licitação 

DESERTA . Por fim informou que a presente Ata será publicada  DOM e afixado no quadro de 

avisos desta municipalidade e disponibilizada no endereço eletrônico : 

www.aguadocedonorte.es.gov.br . O Presidente da Comissão deu por encerrados os trabalhos, 

lavrando-se a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente e demais membros. Determinou, 

ainda, que será marcada uma nova sessão, que oportunamente será divulgada a data, local e 

horário nos mesmos veículos retro citados, afim de dar publicidade aos licitantes da repetição 

desta Tomada de Preços, e nada mais havendo a tratar, eu membro Secretário lavrei a 

presente ata contendo minha assinatura e dos demais presentes e encerrei a presente sessão 

as 09:30h (nove e trinta horas). 

 

Leonardo da Silva Soares 

Presidente da CPL   

 

 Lidia Dias da Silva Souza 

Secretário da   CPL  

 

Andrelino Carlos Quer 

Membro da CPL 

 

Silvana de Oliveira Silva 

Membro da CPL 

 

Vandeir Lemos de Lima 

Membro da CPL 
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