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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA 

LICITAÇÃO Nº 021/2020 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

Às nove horas do dia vinte e oito do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na cidade de 

Iúna/ES, no Ginásio Poliesportivo “Prefeito Romeu Rios”, situado à Praça Antides Faria, 

Centro, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão Permanente de Licitação, 

incumbidos de julgar o procedimento licitatório para Contratação de Empresa Para 

Construção do Novo Cemitério Público Municipal. Apresentaram seus envelopes de 

Habilitação e Proposta de Preços as empresas: GT CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA, 

representada pela Srª Bruna Teixeira Alves Silva Barcelos; MMC CONSTRUÇÕES EIRELI, 

representada pelo Srº Rodrigo de Oliveira; ESSENCIAL SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES 

LTDA, E. MARQUES BOREL EIRELI e ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS 

LTDA, sem representantes presentes. A fim de proceder à abertura dos envelopes contendo 

a documentação exigida, a Comissão de Licitação deu início ao Julgamento da HABILITAÇÃO 

das licitantes participantes. Franquearam-se aos presentes, os envelopes de Habilitação e de 

Proposta de Preços a fim de verificar se os mesmos estavam devidamente lacrados, os quais 

foram assinados pelos presentes. Após abertos os envelopes de habilitação, os documentos 

foram repassados aos presentes para análise. Foi levantado questionamento quanto ao 

balanço patrimonial das empresas participantes, se os mesmos estavam devidamente 

“completos”, com todas as partes necessárias para a análise. Foi solicitado ao Contador 

Municipal, Srº Jonildo de Castro Muzi, a análise dos balanços. O mesmo nos informou que 

todos os balanços estão aptos a participação e que os demonstrativos que compõem o 

balanço, são apresentados de acordo com a  movimentação financeira de cada empresa. Foi 

questionado também a assinatura da proprietária da empresa  ESSENCIAL SERVIÇOS & 

CONSTRUÇÕES LTDA, por haver divergência na rubrica dos documentos apresentados e a 

credencial registrada em cartório.  Quanto a este item, a Comissão Permanente de Licitação 

não encontrou óbice quanto a continuação da empresa na licitação. Após conclusão das 

análises e sanados os questionamentos a decisão foi que todas as participantes estão 

devidamente habilitadas. Passamos então para a fase de abertura e julgamento das propostas 

de preços. A Comissão de Licitação deu início a abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços das licitantes habilitadas para análise e julgamento. Após análise das 

Propostas de Preços, esta Comissão constatou que todas as empresas foram devidamente 

CLASSIFICADAS de acordo com as exigências do edital. Prosseguindo com os trabalhos 

obteve – se a seguinte classificação:  
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1º - GT CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA – R$516.745,67;  

2º - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – R$669.332,03;  

3º - E. MARQUES BOREL EIRELI – R$690.036,13; 

4º - MMC CONSTRUÇÕES EIRELI – R$736.128,13; 

5º - ESSENCIAL SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA – R$743.705,62 

Tendo em vista, que o Edital previu o critério de menor preço global, para o julgamento das 

propostas, sagrou-se vencedora a licitante GT CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA com o 

resultado de: R$516.745,67 (quinhentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e cinco reais 

e sessenta e sete centavos). Diante disso o processo licitatório foi totalizado neste valor.  Abre-

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

a tratar, a sessão foi encerrada às 15h e 25min e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, 

vai assinada por todos os presentes. 

 

 

 
 

Edinéia da Costa Fernandes 
Presidente da CPL em exercício 

 
 

Marcos Antônio Ramos 
Membro da CPL 

 
 
 
 

Renata Aparecida Areas Amorim 
Membro da CPL 

 
 
 
 

Bruna Teixeira Alves Silva Barcelos  
GT CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA 

(Ausentou-se)  
 

 

 

Rodrigo de Oliveira 

MMC CONSTRUÇÕES EIRELI 

(Ausentou-se) 
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