
 

 

 

 

 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 – TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021 

 

Aos 14 (catorze) dia do mês de Outubro de 2021, às 09:00 (nove horas), na Sala de 

Licitações, Rua Salomão Fadlalah, 255 Centro – Prefeitura de Ibatiba-ES, foi instalada a 

sessão de abertura e julgamento dos documentos de habilitação do Processo Licitatório nº 

047/2020, na modalidade Tomada de Preços nº 003/2021, que tem por objeto a Contratação 

de empresa especializada em execução de obras de engenharia, para executar serviços de 

construção da sede do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, 

a ser custeada com recursos oriundos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de 

Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, na modalidade transferência 

voluntária, seguindo o que estabelece Decreto 4919R de 06 de julho de 2021 e a Portaria 

075-5 de 08 de julho de 2021 e ainda, conforme Projeto Básico e Executivo anexos ao 

presente edital, autorizado pelo Senhor Prefeito. Aberta a sessão, a Comissão Permanente 

de Licitação atestou a participação das empresas: VERLI CONSTRUTORA LTDA ME e 

SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME. E ainda, estiveram 

presentes os Engenheiros do Município, JONATHAN BARBOSA DA SILVA, MATEUS 

COELHO QUINTINO e ADÉLIA ROSA DE SOUZA, com o intuito de auxiliar e subsidiar a 

Comissão Permanente de Licitação na análise dos documentos de qualificação técnica, 

quanto ao item 8.5. do Edital, e o Senhor Fernando Henrique Nascimento Campos, 

Estagiário de Ensino Superior, cursando o 6º período do curso de Direito na Faculdade 

Doctum. A Comissão Permanente de Licitação recebeu e analisou os documentos 

pertinentes ao credenciamento das empresas participantes, onde as mesmas foram 

devidamente credenciadas a participar das demais fases do certame.  Ato contínuo, a 

Comissão Permanente de licitação recebeu e protocolou os envelopes contendo os 

documentos de habilitação e de propostas das empresas participantes. Após a análise dos 

envelopes e comprovação de que os mesmos se encontram devidamente fechados e 

lacrados, os mesmos foram rubricados pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação, licitantes presentes e pelos demais presentes. Em seguida foram abertos os 



 

 

 

 

envelopes contendo os documentos de habilitação, com as páginas devidamente numeradas 

sequencialmente. Em seguida foi realizada a análise dos documentos de habilitação pela 

Comissão Permanente de Licitação e pelos Engenheiros do Município, sendo constatado 

que as empresas VERLI CONSTRUTORA LTDA ME e SERRANA CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTOS LTDA ME atenderam satisfatoriamente ao Edital. Diante dos fatos e 

com base no posicionamento dos engenheiros do Município, a Comissão Permanente de 

Licitação decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas VERLI CONSTRUTORA LTDA e 

SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME. Encerrada a fase de 

habilitação, os representantes credenciados das Empresas VERLI CONSTRUTORA LTDA 

ME e SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME assinaram o Termo 

de Renúncia quanto ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em 

consequência, com a decisão da Comissão Permanente de Licitação quanto ao julgamento 

das Habilitações e com o curso do procedimento licitatório.  Em ato contínuo passou para a 

fase de abertura e análise das Propostas das Empresas VERLI CONSTRUTORA LTDA ME 

e SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME. Aberto os envelopes 

das empresas habilitadas, passou-se para a análise e classificação da proposta, onde 

observou-se o seguinte: a empresa VERLI CONSTRUTORA LTDA ME, apresentou 

proposta no valor global de R$ 701.280,44 (setecentos e um mil duzentos e oitenta reais 

e quarenta e quatro centavos) e a empresa SERRANA CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTOS LTDA ME, apresentou proposta no valor global de R$ 943.047,45 

(novecentos e quarenta e três mil quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). 

Realizado o julgamento da proposta, constatou-se que a empresa vencedora foi a VERLI 

CONSTRUTORA LTDA ME, que apresentou proposta no valor global de R$ 701.280,44 

(setecentos e um mil duzentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos). Encerrada 

a fase de proposta, os representantes credenciados das Empresas VERLI CONSTRUTORA 

LTDA ME e SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, assinaram o 

Termo de Renúncia quanto ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em 

consequência, com a decisão da Comissão Permanente de Licitação quanto ao julgamento 

das Propostas e com o curso do procedimento licitatório. Encerrada a sessão, a Ata foi lida 

por mim, Nilcéia Horsth Ferreira dos Santos, Presidente da CPL, e por se achar conforme ao 

ocorrido na sessão foi lavrada e assinada por todos os presentes. Nada mais havendo a 

declarar, foi encerrada a sessão às 11:25min. 



 

 

 

 

 

 
Comissão Permanente de Licitação: 

 
 
 

Nilcéia Horsth Ferreira Santos  Kátia Alcântara de Oliveira  Carolaine Segal Vieira 
Presidente da CPL                             Membro                             Membro 

 

 

 

 

Fernando H. Nascimento C. 
          Estagiário 

 

 

 

 

LICITANTES: 

 
 
 

VERLI CONSTRUTORA LTDA ME 
 
 
 
SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 

   
 
Jonathan Barbosa da Silva 

Engenheiro 

 
Mateus Coelho Quintino 

    Engenheiro                

 
Adélia Rosa de Souza 

Engenheira 


