
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
Estado do Espírito Santo

Comissão Permanente de Licitação
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022

Processo nº 010.977/2021

Objeto: Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Construção de 

uma  Unidade  Básica  de  Saúde  Itaputanga  (UBS  Itaputanga)  no  Município  de 

Piúma/ES, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

Às 09h (nove horas) do dia 20 (vinte) do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e 

vinte e dois), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações, na sede da 

Prefeitura Municipal de Piúma-ES, situada na Av. Felicindo Lopes, nº 238, Acaiaca, 

Piúma-ES,  reuniram-se  para  proceder  as  atividades  da  Tomada  de  Preços  em 

epígrafe sob a presidência de Polyanna Helvecio Gomes e os membros Srs. Jelves 

Rangel Bourguignon, Savio Marchiori Sant Anna de Oliviera, Juliana Araujo Texeira 

e Yasmim Ciciliotti Leite, designados pelo Decreto nº  2.427/2022, com a finalidade 

de abrir os envelopes de n.º 02 e classificar as propostas relativas ao procedimento 

licitatório.  Iniciada a sessão  constatou-se a presença apenas o  representante da 

empresa JGL CONSTRUTORA LTDA ME. Reiniciados os trabalhos, abriram-se os 

envelopes de n.º 02 (Proposta de Preços), sendo verificados os seguintes valores:

1º Lugar:   JGL CONSTRUTORA LTDA ME,  no valor global de R$ 1.058.097,40 

(um milhão cinquenta e oito mil noventa e sete reais e quarenta centavos); 

2º Lugar: Z LINS ENGENHARIA LTDA, no valor global de R$ 1.261.435,44 (um 

milhão  duzentos  e  sessenta  e  um mil  quatrocentos  e  trinta  e  cinco  reaise 

quarenta e quatro centavos); 

3º Lugar:  CZ SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI, no valor global de R$ 

1.278.407,71 (duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e sete reais e setenta 

e um centavos); 

4º Lugar: WVS CONSTRUTORA LTDA, no valor global de R$ 1.441.990,36 (um 

milhão quatrocentos e quarenta e um mil novecentos e noventa reais e trinta e 

seis centavos).

A CPL decidiu pela aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes habilitadas. 

O representante presente se manifestou da seguinte maneira: analisando a proposta 

da empresa Z Lins foi possível verificar a ausência da composição dos itens de 01 a 

2.2, começando a partir do item 3.1.  Registra-se que após análise das propostas e 
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manifestação o representante presente se ausentou da sessão.  Desta forma, fica 

SUSPENSA a presente Sessão Pública para análise das propostas e composição de 

custos apresentadas pelas empresas licitantes pelo Setor de Engenharia, devendo 

ser publicado o resultado referente ao julgamento das propostas das empresas, o 

qual  resguardará aos interessados a possibilidade de interposição de recurso nos 

moldes do artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93.  Nada mais havendo, a 

sessão foi encerrada, logo após a lavratura desta ata, que foi lida, achada conforme e 

vai assinada pelos membros da CPL.
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