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ATA DE CONTINUIDADE DO JULGAMENTO – PROPOSTA DE PREÇOS - DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019. 

Às 14h00min (catorze) horas do dia 29 (vinte e nove) de agosto 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,  conforme Portaria 001/2019, 02.01.2019, foi dado continuidade o julgamento 

do Procedimento Licitatório Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2019, 

19.07.2019, 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 reforma  do CRAS - Centro de Referencia de Assistência 

Social, conforme Projetos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeira e 

memoriais. Prosseguindo o julgamento o membro Secretário relatou que no julgamento 

realizado as 09:00h (nove horas) do dia 14 (catorze) de agosto de 2019 (dois mil e 

dezenove) foram habilitadas ao presente certame as licitantes empresa 

CONSTRUTORA MARTELLO LTDA - ME - CNPJ 27.712.358/0001-01, 

CONSTRUCTION PERSON LTDA – ME – CNPJ 12.753.592/0001-00 e a licitante JVS 

CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ 10.510.561/0001-94, e que superado o prazo 

recursal não houve manifestação pelas licitantes de apresentação de recursos inerentes 

a fase de habilitação. Diante disto, foram então iniciados os trabalhos pertinentes a 

Sessão de Julgamento do Procedimento Licitatório Modalidade TOMADA DE PREÇOS 

nº. 003/2019, com a abertura do Envelope nº. 002 – Proposta de Preços das licitantes 

habilitadas ao presente certame. Os envelopes de proposta de preços por determinação 

do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL – foi aberto e analisado pela 

Comissão Permanente de Licitação conforme abaixo demonstrado: 

CONSTRUTORA MARTELLO LTDA - ME - CNPJ 27.712.358/0001-01 -  a qual 

apresentou o valor de R$ 366.566,42 (Trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e 

sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), sendo que a proposta apresentada 

estava em conformidade com as exigências do edital; 
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 CONSTRUCTION PERSON LTDA – ME – CNPJ 12.753.592/0001-00 - a qual 

apresentou o valor de R$ 369.257,69 (Trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sendo que a proposta apresentada 

estava em conformidade com as exigências do edital; 

JVS CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ 10.510.561/0001-94- a qual apresentou o 

valor de R$ 323.141,79 (Trezentos e vinte e três mil, cento e quarenta e um reais e 

setenta e nove centavos), sendo que a proposta apresentada estava em conformidade 

com as exigências do edital; 

 Diante das propostas apresentadas foi a licitante  JVS CONSTRUTORA LTDA - ME - 

CNPJ 10.510.561/0001-94, declarada vencedora ao presente certame por haver 

apresentada menor preço para a execução do objeto do presente certame. 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.  

 

 

Leonardo da Silva Soares 

Presidente da CPL   

 

  

Andrelino Carlos Quer 

Secretário da   CPL  

 

Lidia Dias da Silva Souza 

Membro da CPL 

 

 

Vandeir Lemos de Lima  

Membro da CPL 
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