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ATA REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte, às nove horas, nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Fundão/ES, reuniu-se a CPL para os 

trabalhos referentes à fase habilitatória e a abertura dos Envelopes “Proposta 

Comercial” da Tomada de Preços nº 001/2020, objetivando a contratação de 

empresa para fornecimento de mão de obra para execução dos serviços 

de pavimentação da Zona Rural, pertencente a este município de 

Fundão/ES, cuja secretaria requisitante é a Secretaria Municipal de Agricultura 

- SEAGRI. A sessão pública iniciou-se com a presença do Sr. Josemar Batista 

Pereira, e das Srª. Lorrayne Loureiro Thomasi, Rosiane Bromonschenkel 

Palauro, e, eu, Wanderson Morett, secretariando os trabalhos desta Tomada de 

Preços. Registra-se ainda a presença do subsecretário de obras e 

desenvolvimento sustentável, Sr. Ronaldo Miossi, o qual ficou incumbido de 

realizar a análise dos documentos pertinentes à qualificação técnica, uma vez 

que detém expertise para tal ação, sendo engenheiro civil, bem como a 

presença da Sra. Karen Pereira Rudio, representante da Secretaria Municipal 

de Agricultura. Estiveram presentes para este trabalho as empresas licitantes 

FORÇA CONSTRUTORA LTDA representada pelo Senhor JEFFERSON 

CAVALCANTE DOS SANTOS. Registra-se que a empresa JDJ 

ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE LTDA apenas protocolou seus envelopes, 

não se fazendo representar nesta sessão pública. Ressalta-se que a ausência 

de credenciamento não impede o licitante de participar do certame, apenas 

impossibilita manifestações verbais sobre os atos de análise documental e 

outras ações que constituem intercorrências do procedimento licitatório. A CPL 

procedeu à abertura dos envelopes “Habilitação” contendo as documentações 

das empresas licitantes e solicitou que os documentos apresentados fossem 

rubricados por todos os presentes. Após, a CPL concedeu aos representantes 

das empresas licitantes presentes que analisassem as documentações 

apresentadas. A CPL concedeu a palavra aos representantes das empresas 

licitantes presentes. O representante da empresa licitante FORÇA 
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CONSTRUTORA LTDA assim se manifestou: a empresa JDJ ENGENHARIA 

& MEIO AMBIENTE LTDA apresentou Certidão Negativa de Débitos Federais 

vencida, de modo que isso geraria sua inabilitação por descumprimento do 

instrumento convocatório.  No tocante a qualificação técnica, o engenheiro e 

então subsecretário municipal de obras e desenvolvimento sustentável 

asseverou que ambas as empresas estão aptas, de sorte que cumpriram todos 

os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, quanto ao critério técnico.  

Em virtude da ausência de representante legal da empresa JDJ ENGENHARIA 

& MEIO AMBIENTE LTDA nesta sessão pública, a mesma será suspensa e o 

resultado de habilitação deverá ser publicado nos meios oficiais, sendo 

concedido o prazo de recurso administrativo garantido por lei (art. 109, §4º da 

Lei nº 8.666/93). Depois de decorrido o lapso temporal instituído por lei para as 

fases sucessivas, esta comissão marcará uma data para abertura da “Proposta 

Comercial”. O aviso desta nova sessão será publicado por meios adequados 

(Mural da PMF, DIO-ES, AMUNES, Imprensa Nacional e Jornal “A Gazeta”), 

conforme a Lei n. 8.666/93. A CPL registra ainda que os envelopes “Proposta 

Comercial” das empresas licitantes FORÇA CONSTRUTORA LTDA e JDJ 

ENGENHARIA & MEIO AMBIENTE LTDA foram colocados em outro envelope 

devidamente lacrado e rubricado por todos os membros da CPL. Nada mais 

havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos referentes a esta Tomada de 

Preços. Eu, WANDERSON MORETT, lavrei a presente ata que por todos os 

membros da CPL e representantes das empresas licitantes presentes segue 

assinada.  

 
 
 

 
Wanderson Morett                                Lorrayne Loureiro Thomasi 
Presidente da CPL               Membro          
 
 
 
Josemar Batista Pereira                     Rosiane Bromonschenkel Palauro 
Membro                                              Membro              
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FORÇA CONSTRUTORA LTDA  
representada pelo Senhor JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS 
 
 
 
 
Representantes da Administração Pública Municipal (outros setores): 
 
 
 
 
Ronaldo Miossi 
Subsecretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Sustentável 
 
 
 
Karen Pereira Rudio 
Coordenadora de Atendimento ao Produtor Rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


