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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 cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, as 09h00min, na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
portaria nº 392/2019, para deliberarem sobre a licitação acima referencida. Aberta a sessão, a 
Presidente cumprimentou os membros da comissão e explicou aos membros os procedimentos de 
abertura e análise da documentação, que seria por ordem de classificação até se encontrar um 
vencedor, em caso de inabilitação. As empresas CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA, STYLLO 
CONSTRUCOES INCORPORACOES EIRELLI, OBSERV OBRAS E SERVICOS EIRELI, R A 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, RENOVA CONSTRUCOES LTDA, SINGULAR 
CONSTRUCOES EIRELI, ORDF CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA, convocadas para a 
sesseão de abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação não compareceram.
Aberto o envelope da empresa OBSERV OBRAS E SERVICOS EIRELI, passou-se a análise da 
documentação apresentada, percebendo a ausência do Registro ou Inscrição do responsável técnico 
indicado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU da região da sede da empresa, descumprindo assim o Item 5.1.3, letra "c1", sendo 
portanto INABILITADA. A segunda colocada STYLLO CONSTRUCOES INCORPORACOES EIRELLI, 
encaminhou e-mail solicitando a desconsideração de sua proposta, por ocorrência de fatos 
supervenientes de natureza estritamente técnica, impeditivos da sua possível contratação. Diante deste 
fato passou-se a abertura do envelope da terceira colocada a empresa SINGULAR CONSTRUCOES 
EIRELI, que após analisados pela Comissão Permanente de Licitação, atendeu ao disposto no Cap. V, 
do edital convocatório, sendo portato HABILITADA. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente 
determinou que fosse lavrada a presente Ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes.  
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