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ATA DE CONTINUIDADE DO JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019. Às 14h00min (catorze) horas do dia 24 
(vinte e quatro) de julho 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, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, C.P.L. da Prefeitura Municipal de 
Água Doce do Norte, ES,  foi dado continuidade ao 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. Prosseguindo o 
julgamento o membro Secretário relatou que no dia 05 (cinco) de julho de 2019 (dois mil e 
dezenove), no julgamento da fase de habilitação foi declarada habilitada ao presente certame 
apenas a licitante empresa BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ 
08.192.659/0001-07, superado a fase recursal não havendo nenhuma manifestação de 
interesse recursal, foi então determinado a continuidade do julgamento do presente certame 
com a abertura do envelope contendo a proposta de preços da única licitante habilitada ao 
presente certame, qual seja, BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ 
08.192.659/0001-07.  Tendo dado inicio ao procedimento informou o membro presidente que 
estavam presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação. Foram então iniciados 
os trabalhos pertinentes a Sessão de Julgamento do Procedimento Licitatório Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2019, com a abertura do Envelope nº. 002 – Proposta de 
preços da licitante BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ 08.192.659/0001-
07,  a qual apresentou a proposta no valor de R$ 1.157.055,43 (um milhão, cento e cinquenta e 
sete mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), para a execução do objeto do 
presente certame, tendo sido esta declarada vencedora por ser a única participante da fase de 
proposta de preços e a referida proposta esta em conformidade com as exigências do presente 
edital. Nada mais havendo, eu, Leonardo da Silva Soares, Presidente neste ato da CPL do 
Município de Água Doce do Norte, ES; encerro a presente sessão e lavro a presente ata que, 
em sinal de aprovação, é assinada por mim e por todos os presentes.  
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