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ATA DE ABERTURA, JULGAMENTO E ENCERRAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº000003/2021  

 

Aos dezenove dias do mês de maio 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 000003/2021, que trata de CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BELA VISTA DO CAXIXE, 

DISTRITO DE ALTO CAXIXE, COM BLOQUETES INTERTRAVADO. CONVENIO 897232/2019 

DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Apresentaram Habilitação e 

Propostas as Empresas WR ENGENHARIA LTDA e DN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Depois 

de constatado que os envelopes "Habilitação" e "Proposta de Preços" estavam devidamente 

lacrados como preceitua a Lei, os mesmos foram rubricados pelos presentes. 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 DN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e WR ENGENHARIA LTDA 

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. Após foram abertos 

os envelopes "Proposta de Preços" que após analisadas pelo engenheiro desta 

Municipalidade, foi preenchido o mapa demonstrativo da Tomada de Preços. DN LOCAÇÕES 

E SERVIÇOS LTDA no valor de R$636.448,68 (seiscentos e trinta e seis mil quatrocentos e 

quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e WR ENGENHARIA LTDA no valor de 

R$656.135,48 (seiscentos e cinquenta e seis mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e 

oito centavos). A comissão após análise das propostas apresentadas concluiu que a 

empresa DN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA atendeu todas as exigências da Tomada de 

Preços, sendo deste modo, vencedora da licitação. A segunda colocada na presente Tomada 

de Preços a empresa WR ENGENHARIA LTDA, não apresentou BDI de forma detalhada com 

os itens e percentuais, conforme exigido no item 9.5  do Edital, sendo desclassificada a 

proposta da empresa WR ENGENHARIA LTDA.Valor total da Tomada de Preços é de R$ 

636.448,68 (seiscentos e trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta 

e oito 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. 

Nada mais havendo a tratar a Presidente da Comissão encerrou a reunião às 13:50hrs 

(treze horas e cinquenta minutos), determinando a lavratura da presente ata que após lida 

e assinada será encaminhada para os trâmites legais. 

 
________________________________________ 
ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO ( Presidente ) 
 
________________________________________ 
CRISTIANE APARECIDA DA COSTA ( Secretária) 
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________________________________________ 
VAUNEIDI MARIA PETERLE CARDOSO ( Membro ) 
 
________________________________________ 
DN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
   
__________________________________________________ 
WR ENGENHARIA LTDA 
 
________________________________________ 
EDGAR BENINCA BERGAMI (Engenheiro Civil) 
 
 
 


