
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Secretaria Municipal Administração 
Departamento de Licitações 

 

 

ATA Nº. 01/TP04/2018 

 

Aos oito dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito às treze horas reuniram-se na 

sala de reuniões do Setor de Licitações, desta Prefeitura Municipal, os Senhores: 

STEFAN FURTADO CHODACHI, Presidente, ERLITON DE MELLO BRAZ, Vice 

Presidente e WANDERSON RUBIM DA SILVA, todos membros da Comissão 

Permanente de Licitação. Esta reunião tem como finalidade o recebimento e abertura 

dos envelopes documentação e proposta de preços referentes à Tomada de Preços 

04/2018 que tem como objeto a contratação de empresa para realização de viagens de 

caminhão com caixas móveis para coleta, transporte e disposição final de RCC de 

diversos locais da Cidade, incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga 

em área licenciada. Protocolaram envelopes para participar da licitação as empresas: 

CASA TRANSPORTES CONTRUTORA EIRELI ME. Compareceu na reunião o senhor 

ANDERSON KEFFLER, respectivamente representante da empresa participante. Deu-

se início aos trabalhos, momento em que o Presidente verificou as etiquetas 

correspondentes aos números dos protocolos a fim de averiguar se foram protocolados 

dentro do horário máximo estabelecido no edital, sendo este até as doze horas e trinta 

minutos. Verificado, pode ser constatado que a empresa cumpriu o edital quanto ao 

horário estipulado para o protocolo, estando apta a ter seus envelopes abertos. Após a 

verificação das etiquetas, a CPL procedeu com a abertura do envelope de 

documentação. Aberto foram analisados os teores e as autuações contidas nas 

documentações e foi verificado que a documentação da empresa está de acordo com o 

exigido no edital, estando habilitada e apta a prosseguir no certame. Deu-se a abertura 

do envelope proposta. Analisado o seu conteúdo nada foi constatado de irregular sendo 

as empresas CASA TRANSPORTES CONTRUTORA EIRELI ME considerada 

habilitada nesta etapa da licitação. Como sequência a CPL passou a proceder com a 

abertura do envelope proposta da empresa habilitada equiparando-o com o valor do 

parâmetro estabelecido pelo certame. Dá-se a leitura do valor apresentado pela 

empresa sendo, empresa CASA TRANSPORTES CONTRUTORA EIRELI ME com o 

valor de  R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais) por metro cúbico, perfazendo um total de 

R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais). Depois de verificada a proposta 

apresentada, e seus valores, o presidente da CPL declarou vencedora a empresa CASA 
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TRANSPORTES CONTRUTORA EIRELI ME, esta por ter apresentado o valor dentro 

dos parâmetros conforme supracitado. Nada a mais havendo a ser tratado, foi encerrada 

a reunião e lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão, 

demais presentes e arquivada em arquivo próprio. 

 

São Gabriel da Palha, em 08 de maio de 2018. 
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