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Tipo JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

ATA DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DO PROCESSO LICITATÓRIO
Tomada de Preços Nº 000016/2019

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, situada na Rua Bernardino Monteiro, Centro, 
Domingos Martins - ES, a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto de Pessoal nº 738/2018 
e Decreto de Pessoal n° 452/2019, composta pelo Presidente Rogério Aldemir da Penha e pelos membros 
Paulo Roberto Lázaro e Renise Gerhardt Bortulini, para realização dos trabalhos de abertura e julgamento das 
propostas do Processo Licitatório - Tomada de Preço nº 000016/2019, que tem por objeto a Contratação de 
empresa de engenharia especializada para execução de obra visando a instalação de alambrado, traves e 
iluminação para atender o Campo Society de Alto Paraju na localidade de Alto Paraju, Distrito de Paraju, neste 
Município de Domingos Martins-ES, com fornecimento de materiais, ferramentas e mão de obra, conforme 
planilha e cronograma físico financeiro. Após abertura e análise das Propostas - Envelope nº 02, tendo as 
firmas habilitadas sido classificadas de acordo com as condições e exigências do Edital, foi conferida a planilha 
da empresa S & A SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME que apresentou o menor preço global por item e verificou-se 
que a mesma está correta. Assim, fica declarada vencedora a firma S & A SERVIÇOS E OBRAS LTDA ME 
no item 1 no valor total de R$ 97.585,25 (noventa e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e 
cinco centavos) por apresentar o menor preço global por item, que importa em  R$ 97.585,25 (noventa e sete 
mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), sendo este o valor total da presente Tomada 
de Preços. Nada mais havendo a constar foi lavrada esta ata, que segue assinada pelos  membros da 
Comissão de Licitação. 

Rogério Aldemir da Penha
Presidente CPL 

Membros:

Paulo Roberto Lázaro 

Renise Gerhardt Bortulini 

1 / 1




