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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA 

LICITAÇÃO Nº 039/2020 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

Às nove horas do dia primeiro do mês de setembro 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 

execução da obra de reforma da Unidade de Saúde do Bairro do Pito, Proposta SISMOB 

nº 10700.1030001/18-005 – Ministério da Saúde. Apresentaram seus envelopes de 

Habilitação e Proposta de Preços apenas a empresa: E. MARQUES BOREL EIRELI, sem 

representante presente. A fim de proceder à abertura dos envelopes contendo a 

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

da licitante participante. 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 aberto o envelope de habilitação, os documentos 

foram repassados aos presentes para análise. Após conclusão das análises, constatou –se 

que a empresa participante cumpriu com todas as exigências do edital, sendo portanto, 

habilitada. A Comissão iniciou então, a fase de abertura e julgamento da proposta de preços. 

Deu início a abertura do envelope contendo a proposta de preços da licitante habilitada para 

análise e julgamento. Após análise constatou-se que a proposta cumpriu com as exigências 

do edital, sendo devidamente CLASSIFICADA. Prosseguindo com os trabalhos, sagrou-se 

vencedora a licitante E. MARQUES BOREL EIRELI com o resultado de: R$71.563,84 (setenta 

e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Diante disso o 

processo licitatório foi totalizado neste valor. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi 

encerrada às 09h e 45min e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por 

todos os presentes. 
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