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ATA N.º 001/2017. 

 

Aos três dias do mês de outubro do ano de 2017, conforme estabelece a Lei Federal nº 

8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, a  2º Tenente BM 

Madalena Bungenstab, NF 901304, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

reuniu-se com os demais membros, no horário estabelecido, para a abertura dos 

envelopes de Proposta Comercial, referente ao processo licitatório na modalidade 

Tomada de Preços nº 001/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de engenharia para reforma do restaurante, pátio e auditório do 

Quartel do Comando Geral do CBMES, com fornecimento de mão de obra e materiais. 

Compareceram as seguintes empresas: Ultra Com Construtora Ltda-ME representada 

legalmente por Antonio de Souza Melo RG 625854; Matix Construtora Ltda-ME 

representante ausente; JRE Comércio Engenharia Eirelli-ME representante ausente; Wid 

Construções e Serviços Eirelli-EPP representante Mariluce Leite Rocha Leandro RG 

2140704; MFX Serviços e Contruções Eirelli-EPP representante Mauricio de Oliveira 

Coelho RG 2057418; Planeja Projetos Construçoes e Serviços Ltda-ME representante 

Luiz Carlos Ribeiro da Silva RG 3143633; Potens Engenharia Construções e Serviços 

LTDA -EPP representante Daniela de Alcantara Lima RG 1235227;  Conserma Serviço 

Manutenção e Transporte Ltda-EPP representante Jason Vieira Sanglard Neto RG 

3287525; Kaisen Engenharia e Serviços Ltda-ME representante Harley Barbosa Tavares 

RG 1893047. Deu-se início à abertura dos envelopes de Proposta Comercial sendo 

ofertados os seguintes valores: Ultra Construtora Ltda-ME  ofertando o valor de 

R$158.368,31 (cento e cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e um 

centavos); Matix Construtora Ltda-ME ofertando o valor de R$161.039,41 (cento e 

sessenta e um mil trinta e nove reais e quarenta e um centavos);  JRE Comércio 

Engenharia Eirelli-ME ofertando o valor R$170.897,21 (cento e setenta mil oitocentos e 

noventa e sete reais e vinte um centavos); Wid Construções e Serviços Eirelli-EPP  

ofertando o valor de R$171.685,52 (cento e setenta e um mil seicentose oitenta e cinco 

reais e cinquenta e dois centavos); MFX Serviços e Contruções Eirelli-EPP ofertando 

valor de  R$184.231,37 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e trinta e um reais e trinta 

e sete centavos); Planeja Projetos Construçoes  e Serviços Ltda-ME ofertando o valor de 

R$187.949,24 (cento e oitenta e sete mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e 

quatro centavos); Potens Engenharia Construções e Serviços LTDA -EPP ofertando o 

valor de R$194.561,57 (cento e noventa e quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e 

cinquenta e sete centavos);  Conserma Serviço Manutenção e Transporte Ltda-EPP, 

ofertando valor de R$195.523,82 (cento e noventa e cinco mil quinhentos e vinte e três 

reais  oitenta e dois centavos); Kaisen Engenharia e Serviços Ltda-ME ofertando o valor 

de R$202.184,34 (duzentos e dois mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos). Passou-se então para a abertura do envelope de habilitação jurídica da 

empresa que ofertou o menor valor.  Após análise da documentação constatou-se que a 

Empresa Ultra Construtora Ltda-ME  atendeu as exigências editalícias sendo declarada 

vencedora do certame com o valor  R$158.368,31 (cento e cinquenta e oito mil 

trezentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos). As empresas presentes abriram 



mão do prazo recursal.  Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrado os 

trabalhos, às 15h20min do mesmo dia, do qual foi lavrado a presente Ata que segue por 

todos devidamente assinada. 

 

 
 

 

 

Vitória/ES, 03/10/2017. 
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Membro CPL/CBMES 
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