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ATA DA SESSÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2023 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023 

EDITAL DE LICITAÇAO Nº 020/2023 
  

 
Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três, reuniu-se a comissão de 
Licitação nomeada pela Portaria 4575/2023 e o engenheiro civil do Daniel Póvoa Lavorato, para 
credenciamento e abertura dos envelopes de Habilitação da licitação supracitada, que tem como 
objeto a a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de recapeamento 
asfáltico das Ruas Municipais: Domiciano Martins de Paula e Rua  Santos Benevenuto, através de 
Emendas Especiais e Convenio, conforme edital e seus anexos.. Protocolaram os envelopes de 
habilitação e propostas as empresas: WORKPAV PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 34.882.981/0001-
79, não sendo representada na sessão e CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA, 
CNPJ 05.024.835/0001-03, representada por Reinaldo Miranda Rosa, inscrito no CPF 
065.420.586-80. Feito o credenciamento, a comissão de licitação rubricou os envelopes de 
habilitação e proposta devidamente lacrados passando para os representantes das empresas 
realizar o mesmo procedimento. Aberto os envelopes de habilitação, realizada a devida análise 
pela comissão de licitação de Rodeiro e pelo engenheiro civil do Município, Daniel Póvoa 
Lavorato, que fez a conferência de todos os atestados de capacidade técnica e CAT das empresas 
participantes e, concluiu-se que ambas as empresas credenciadas atenderam a todas as 
exigências do edital, sendo declaradas habilitadas. A empresa CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANGEM LTDA, CNPJ 05.024.835/0001-03 apresentou termo de renúncia da primeira fase 
e, com a finalidade de adiantar o processo, foi feito contato com a empresa WORKPAV 
PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 34.882.981/0001-79, através do telefone 31 97117 4229, com 
Walace, perguntando se a empresa abria mão do prazo de recurso da primeira fase, e a mesma 
abriu mão, enviando termo por e-mail. Sendo assim, foi dada sequência ao certame sendo 
abertos os envelopes de propostas chegando ao seguinte resultado: classificada em primeiro 
lugar, a empresa WORKPAV PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 34.882.981/0001-79, com o valor total 
de R$ 775.329,78 (setecentos e setenta e cinco mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito 
centavos), sendo declarada vencedora e em segundo lugar, a empresa CONSTRURAL 
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA, CNPJ 05.024.835/0001-03, com o valor total de R$ 
855.244,29 (oitocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove 
centavos. Fica aberto o prazo para apresentação de recurso, não sendo apresentado, o objeto 
será adjudicado para a empresa declarada vencedora e encaminhada para a autoridade 
competente para homologação. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi declarada encerrada.  
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Para constar, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos membros da comissão e 
demais presentes. 

  
 
Fernanda de Alcantara Chagas 
Presidente 
 
 
Amanda Costa Cruz 
Membro da Comissão 
 
 
Lilian Aparecida de Silva Medina 
Membro da Comissão 
 
 
Daniel Póvoa Lavorato  
Engenheiro Civil do Município de Rodeiro  
 
 
Reinaldo Miranda Rosa 
CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 

 

 

 


