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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 
 

Às oito horas do dia quinze de abril de dois mil e vinte, na Sede da Prefeitura Municipal de 

João Neiva, à Avenida Presidente Vargas, nº 157, Centro, João Neiva/ES, reuniu-se esta 

Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 11.547, de 07/02/2020, do 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal, com o objetivo de julgar o conteúdo do envelope de nº 01 – 

Habilitação, referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, cujo objeto é a Contratação de 

empresa especializada na execução de recapeamento asfáltico em diversas vias da 

sede do município de João Neiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, 

conforme autorização no processo administrativo nº 1.006 de 11/03/2020, oriundo da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOSU. Tipo de Licitação: MENOR 

PREÇO GLOBAL.  

 
Participou do certame a Empresa: CONSTRUTORA CALAZANS DAL’COL LTDA EPP, com 

sede à Avenida Fioravante Rossi, n° 4781, Honório Fraga, Colatina/ES, CEP: 29.704-423, sob 

CNPJ n° 02.432.925/0001-37. 

 
Presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação, o representante da empresa 

CONSTRUTORA CALAZANS DAL’COL LTDA EPP e o Engenheiro Jefyson Silva Loureiro, 

representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbanos.  

 

Iniciada a reunião, foi procedida a abertura do Envelope “A” – HABILITAÇÃO, sendo tais 

documentos analisados pelos membros da CPL e pelo representante da SEMOSU. 

 

Foi perguntado ao Engenheiro sobre a qualificação técnica da empresa, tendo o mesmo se 

manifestado no sentido de que o Acervo apresentado atende ao que foi solicitado. Com 

relação à Qualificação Econômica Financeira, esta Presidente da CPL foi até a sala do 

Contador da municipalidade para que analizasse o balanço patrimonial apresentado pela 

empresa tendo este respodido que atendia ao solicitado. 

 

Após análise de toda a documentação apresentada, a licitante foi declarada HABILITADA. 

 

Ao representante foi perguntado o interesse em interpor recurso, no qual pelo mesmo foi 

respondido negativamente. 

 

Considerando que a empresa foi declarada habilitada, foi procedida a abertura do 

Envelope “B” – Proposta de Preços, sendo que o valor total orçado para este certame foi 

de R$ 1.119.309,73 (hum milhão, cento e dezenove mil, trezentos e nove reais e setenta e três 

centavos), oportunidade em que foi verificado que o valor apresentado pela empresa 

licitante é de: CONSTRUTORA CALAZANS DAL’COL LTDA EPP no valor total de R$ 

998.225,08 (novecentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e oito centavos). 
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A proposta de preços foi analisada pelo Engenheiro presente, tendo o mesmo se 

manifestado no sentido de que a proposta apresentada atende ao que foi solicitado. 

 

A empresa CONSTRUTORA CALAZANS DAL’COL LTDA EPP apresentou proposta abaixo 

do valor orçado, o qual consiste em 998.225,08 (novecentos e noventa e oito mil, duzentos 

e vinte e cinco reais e oito centavos), considerada, portanto, a vencedora do certame.  

 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. 

Presidente, Membros da CPL, representante da licitante e pelo Engenheiro presente. A 

Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.  

 
 
 

Marcos Antônio do Nascimento 
Membro da CPL 

Neidemara de Araújo Imberti Carlos 
Presidente da CPL 

      Michele Baptista Rosa 
Membro da CPL 
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