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ATA REFERENTE TOMADA DE PREÇOS 011/2019 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às nove horas, 

nas dependências da Sala de Sessão de Licitações da CPL/Prefeitura 

Municipal de Fundão - ES, reuniu-se a CPL para os trabalhos referentes à 

abertura dos Envelopes “Proposta de Preço” da TP 011/2019, objetivando a 

contratação de empresa de serviços de engenharia a fim de se realizar a 

revitalização da Rua Antônio Paulo de Miranda, no Bairro Centro, 

Fundão/ES, com pavimentação, drenagem, construção de passeios, 

calçadas cidadãs, iluminação e sinalização, 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 Srsª. Lorrayne Loureiro 

Thomasi, Rosiane Bromonschenkel Palauro, e, eu, Wanderson Morett, 

Presidente da CPL, secretariando os trabalhos desta Tomada de Preços. 

Registra-se a presença da Sra. Laudiceia Sepulchro Henrique das Neves, 

Engenheira Civil (CREA AM 11.750/D), como representante da Secretaria 

Municipal de Transporte e Serviços Urbanos – SETRANS. Foram habilitadas 

para a fase de proposta comercial a empresa CONSTRUTORA CALAZANS 

DAL’COL LTDA EPP representada pelo Senhor RUI BARTELI CAMATTA. 

Ausentes todos os representantes das empresas licitantes. A CPL procedeu à 

abertura do envelope “Proposta de Preços” das empresas licitantes habilitadas 

na fase preliminar. Após a análise, a CPL classificou a proposta e registrou os 

preços da seguinte maneira: A empresa licitante CONSTRUTORA CALAZANS 

DAL’COL LTDA EPP apresentou “Proposta Comercial” (proposta de preços) 

no valor global de R$ 494.236,48 (Quatrocentos e noventa e quatro mil e 

duzentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos). Com isso, 

constata-se que houve desconto de 12% (doze por cento), referente ao valor 

médio orçado pela Administração Pública Municipal, qual seja R$ 558.734,47 

(Quinhentos e cinquenta e oito mil e setecentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e sete centavos). Os documentos foram remetidos à análise do corpo 

técnico, na pessoa da servidora da Secretaria Municipal de Transporte e 
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Serviços Urbanos, de modo que a mesma não apresentou nenhuma ressalva 

sobre a documentação apresentada, sinalizando a aptidão da empresa para 

persecução da referida obra. Não obstante a isso, é imprescindível a 

apresentação dos documentos listados no subitem 11.2 do Termo de 

Referência, os quais são condição sine qua non para assinatura do contrato. 

Diante do exposto, em decorrência da ausência de representantes legais das 

empresas licitantes, o resultado final, contendo o julgamento das propostas 

comerciais e a devida classificação das empresas licitantes será publicado nos 

meios oficias (Mural da Prefeitura Municipal de Fundão/ES, Diário Municipal da 

União – DOU, Diário Oficial do Estado do Espírito Santo – DIOES, Diário dos 

Municípios – Amunes e jornal “A Gazeta”, consignando-se apenas que o prazo 

recursal será contado a partir da publicação do ato indicado acima, conforme 

prescreve o texto legal (Art. 109, Lei nº 8.666/93). 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 

 

 

 

 

Laudiceia Sepulchro Henrique das Neves, Engenheira Civil (CREA AM 

11.750/D), representante da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços 

Urbanos – SETRANS 


