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SEGUNDA ATA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 000001/2020
OBJETO: Contratação de empresa da área de construçao civil, com fornecimento de material de 
mão obra, para obras de pavimentação em blocos de concreto e passeios públicos, em diversas 
ruas no município e Avenida Nove de Agosto
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 
Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 09h00min, na sala de licitações 
da Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada 
pela portaria nº 392/2020, para procederem a das Proposta de Preços, da TOMADA DE PREÇOS de 
número e objeto, referenciado acima, mediante as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
Após análise a Comissão Permanente de Licitação, classificou as propostas em ordem do menor ao 
maior preço global, sendo os seguintes os valores apresentados, por ordem de classificação: 1 -
OBSERV OBRAS E SERVICOS EIRELI no valor total de R$ 1.481.765,91, 2 - STYLLO 
CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI no valor total de R$ 1.595.738,60, 3 - SINGULAR 
CONSTRUCOES EIRELI no valor total de R$ 1.655.516,08, 4 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA no 
valor total de R$ 1.760.121,02, 5 - R A SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI no valor total de R
$ 1.847.358,38, 6 - CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA no valor total de R$ 1.847.524,78 e 7 - ORDF 
CONSTRUCOES E EDICIFICACOES LTDA no valor total de R$ 1.883.921,00. Tendo os 
representantes das empresas renunciado ao direito da interposição de recurso, através da assinatura 
desta ata, quanto a fase de julgamento das propostas e concluídos os procedimentos, e considerando 
que: 1) a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) atendeu(ram) às exigências do edital;  2) o(s) preço(s) 
ofertado(s) ficou(aram) dentro do(s) limite(s) estabelecido(s) pela Administração; 3) houve desistência 
expressa por parte do(s) licitante(s) de intenção de interposição de recurso(s), o Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, convoca desde já os licitantes para comparecerem ao Setor de 
Licitações e Contratos, dia 05 de agosto de 2020, as 09h00min. para procederem a abertura dos 
envelopes de habilitação, de acordo com a ordem de classificação. Nada mais havendo a ser tratado 
lavrou-se a presente ata, assinada pelo Presidente da Comissão de Licitação, ressaltando ainda, os 
membros da Comissão de Licitação, ao assinarem esta ata, atestam sua participação e colaboração no 
certame e tambem pelo(s) representante(s) do(s) licitante(s).    

DIOGO ALTOÉ - Presidente da CPL

ISABEL RETZ DAL'BÓ, SELMA RODRIGUES NINZ e WERLHE DE ARAÚJO LIMA - Membros
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