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ATA DE ABERTURA, JULGAMENTO E ENCERRAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº000001/2021  

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 12:30min hs, reuniu se na 

sede da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante - ES, a Comissão de Licitação sob a presidência 

da Srtª. Alexandra de Oliveira Vinco, para abertura, julgamento e encerramento da Tomada de 

Preços nº 000001/2021, que trata de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REFORMA DA EMEI VILA BETANEA. Apresentaram Habilitação e Propostas as Empresas 

ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA -ME, CONSTRUTORA CASTOR LTDA, 

DINAMICA INCORPORAÇÕES LTDA e INOVA SOLUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS NA 

ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI. Depois de constatado que os envelopes "Habilitação" e 

"Proposta de Preços" estavam devidamente lacrados como preceitua a Lei, os mesmos foram 

rubricados pelos presentes. Foi observado que as empresas ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA 

VENDA NOVA LTDA -ME e CONSTRUTORA CASTOR LTDA não apresentaram representantes 

presentes no certame, apenas protocolaram seus envelopes. Em seguida foram abertos os 

envelopes "habilitação" que após analisados pela Comissão de Licitação, a Documentação 

Técnica analisada pelo Engenheiro Civil desta Municipalidade, foi observado que as empresas 

ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA -ME, CONSTRUTORA CASTOR LTDA, 

DINAMICA INCORPORAÇÕES LTDA e INOVA SOLUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS NA 

ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI apresentaram a documentação correta exigida na 

Tomada de Preços e dentro do prazo de validade, estando, portanto, habilitadas a prosseguirem 

no certame. A Presidente da CPL concedeu palavra aos representantes presentes quanto a 

intenção de interposição de recurso, sem que os representantes presentes optassem por essa 

via. Como os representantes das empresas ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA 

LTDA -ME e CONSTRUTORA CASTOR LTDA não estavam presentes no certame os mesmos 

enviaram documento declinando da intenção de recurso, conforme documento em anexo. Em 

ato contínuo pelo príncipio da celeridade processual foram abertos os envelopes "Proposta de 

Preços" que após analisadas pelo engenheiro desta Municipalidade, foi preenchido o mapa 

demonstrativo da Tomada de Preços. ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA 

-ME no valor de R$256.390,11 (duzentos e cinquenta e seis mil trezentos e noventa reais e 

onze centavos), CONSTRUTORA CASTOR LTDA no valor de R$256.758,16 (duzentos e 

cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), DINAMICA 

INCORPORAÇÕES LTDA  no valor de R$222.096,03 (duzentos e vinte e dois mil noventa e seis 

reais e três centavos) e INOVA SOLUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS NA 

ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI no valor de R$193.008,89 (cento e noventa e três mil 

oito reais e oitenta e nove centavos). A comissão após análise das propostas apresentadas 

concluiu que a empresa INOVA SOLUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS NA 

ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI atendeu todas as exigências da Tomada de Preços, 

sendo deste modo, vencedora da licitação. Valor total da Tomada de Preços é de R$193.008,89 

(cento e noventa e três mil oito reais e oitenta e nove centavos). A Presidente da CPL concedeu 

palavra aos representantes presentes quanto a intenção de interposição de recurso, sem que 

os mesmos optassem por essa via. Como os representantes das empresas ANTONIO ZAMBON 

CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA -ME e CONSTRUTORA CASTOR LTDA não estavam 

presentes no certame a Presidente da CPL abriu prazo para intenções de recurso. Nada mais 

havendo a tratar a Presidente da Comissão encerrou a reunião às 15:20hrs (quinze horas e 

vinte minutos), determinando a lavratura da presente ata que após lida e assinada será 

encaminhada para os trâmites legais. 
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________________________________________ 
ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO ( Presidente ) 
 
________________________________________ 
CRISTIANE APARECIDA DA COSTA ( Secretária) 
 
________________________________________ 
LEOCLESIA FILETTI ( Membro ) 
 
________________________________________ 
DINAMICA INCORPORACOES LTDA 
   
__________________________________________________ 
INOVA SOLUCOES, EMPREEND E SERV NA ADMINIST DE IMO 
 
________________________________________ 
MACIEL CASAGRANDE (Engenheiro Civil) 


