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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITAÇÃO Nº 020/2020 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

Às quatorze horas do dia vinte e nove do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na cidade 

de Iúna/ES, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, reuniram-se em sessão pública os 

membros da Comissão Permanente de Licitação, incumbidos de julgar o procedimento 

licitatório para Contratação de empresa para execução da obra de reforma do Campo Bom 

de Bola no Bairro Nossa Senhora da Penha, Convênio nº 019/2019, Processo nº 

82183720/2018, Proposta SIGA SESPORT nº 0054/2018. Foram habilitadas para esta fase 

da licitação as empresas: GREEN VIX CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS - EPP, ESSENCIAL 

SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA e THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS 

EIRELI. Esta última, embora não tenha apresentado recurso quanto à sua inabilitação, foi 

habilitada tendo como base o princípio da autotutela (O princípio da autotutela estabelece 

que a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os 

quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos.), a decisão do 

chefe do poder executivo por considerar que a exigência “retirada de grama sintética” ser 

mero formalismo e que sua ausência não traria prejuízo a obra concluída, trouxe de volta 

para a disputa/concorrência as empresas ESSENCIAL SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES 

LTDA e THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS EIRELI. A Comissão de Licitação deu 

início a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços para análise e julgamento. 

Constatou-se que todas as empresas foram devidamente CLASSIFICADAS de acordo com 

as exigências do edital. Prosseguindo com os trabalhos obteve – se a seguinte 

classificação:  

1º - ESSENCIAL SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA – R$267.505,84 (duzentos e 

sessenta e sete mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos);  

2º - GREEN VIX CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS - EPP – R$315.853,41 (trezentos e quinze 

mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos);  

3º - THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS EIRELI – R$ 342.802,37 (trezentos e 

quarenta e dois mil, oitocentos e dois reais e trinta e sete centavos). 

Prosseguindo com os trabalhos, sagrou-se vencedora a licitante ESSENCIAL SERVIÇOS & 

CONSTRUÇÕES LTDA com o resultado de: R$267.505,84 (duzentos e sessenta e sete mil, 

quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Diante disso o processo licitatório foi 

totalizado neste valor. O representante da empresa GREEN VIX CONSTRUÇÕES 

ESPORTIVAS – EPP questionou sobre o BDI apresentado pela empresa ESSENCIAL 
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SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA, alegando que o mesmo está em desacordo com os 

índices do BDI apresentado no Projeto Básico Executivo do processo, alegou ainda que a 

proposta não está identificação da engenheira responsável, em conformidade com o edital. 

Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso. Nada mais 

havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 14h e 50min e lavrada a presente ata, que lida e 

aprovada, vai assinada por todos os presentes. 

 

 

 
 

Edinéia da Costa Fernandes 
Presidente da CPL 

 
 

Marcos Antônio Ramos 
Membro da CPL 
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Membro da CPL 

 
 
 
 

Francisco de Assis  Guedes Lins 
Green Vix Construções Esportivas - EPP 
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