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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA 

LICITAÇÃO Nº 043/2021 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

Às nove horas do dia quatorze do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 construção do galpão de transbordo de 

carga (armazenamento de materiais, equipamentos, ferramentas e maquinários). 

Apresentaram seus envelopes de Habilitação e Proposta de Preços as empresas: 

ENGECOMIX CONSTRUÇÕES LTDA, sem representante presente; LGP CONSTRUTORA 

EIRELI, sem representante presente; VERLI CONSTRUTORA LTDA ME, representada pelo 

Srº Daniel Bento Verli e ESSENCIAL SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA, representada 

pelo Srº Jeovani Daniel de Souza Vieira. 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. Constatou-se que 

a empresa VERLI CONSTRUTORA LTDA ME apresentou Certidão de débito municipal 

vencida. Usufruindo o benefício da Lei 123/2006, poderá ser apresentada nova certidão no 

prazo de cinco dias caso sagre-se vencedora do certame. A empresa LGP CONSTRUTORA 

EIRELI apresentou certificado de regularida do FGTS vencido. Usufruindo o benefício da Lei 

123/2006, poderá ser apresentada nova certidão no prazo de cinco dias caso sagre-se 

vencedora do certame. A qualificação técnica foi analisada pelo Assessor Técnico Eliel Freitas 

da Silva, o qual não encontrou nenhum impedimento. Após conclusão das análises, a 

Presidente da Comissão deu a palavras aos representantes das empresas para 

manifestações e questionamentos. Não houve questionamentos quanto aos documentos de 

habilitação. Foi verificada junto ao Portal da Transparência/Governo Federal a regularidade 

da empresas quanto a sanções e penalidades aplicadas. Nada consta contra as empresas 

participantes. Constatou-se que todas as empresas foram habilitadas. Iniciou-se então a fase 

de abertura e julgamento das propostas de preços. Para esta fase estão habilitadas todas as 

empresas. 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 as as empresas foram devidamente 

http://www.iuna.es.gov.br/


 

  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  

   

 

 

   

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 
Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 4754 Ramal 2302  | www.iuna.es.gov.br | licitacao@iuna.es.gov.br 

Página 2 de 2 

   

 

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

obteve – se a seguinte classificação:  

1º - ENGECOMIX CONSTRUÇÕES LTDA – R$310.559,69;  

2º - VERLI CONSTRUTORA LTDA ME – R$390.434,40;  

3º - ESSENCIAL SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA – R$392.680,07; 

4º- LGP CONSTRUTORA EIRELI – R$470.359,44. 

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

propostas, sagrou-se vencedora a licitante ENGECOMIX CONSTRUÇÕES LTDA com o 

resultado de: R$310.559,69 (trezentos e dez mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e 

sessenta e nove centavos). Diante disso o processo licitatório foi totalizado neste valor. Nada 

mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 10h e 50min e lavrada a presente ata, que 

lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 

 

 

 
 

Renata Aparecida Areas Amorim 
Presidente da CPL 

 
 

Marcos Antônio Ramos 
Membro da CPL 

 
 
 
 

Edinéia da Costa Fernandes 
Membro da CPL 

 
 
 
 

VERLI CONSTRUTORA LTDA ME 
Daniel Bento Verli 

 

 

 

ESSENCIAL SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA 

Jeovani Daniel de Souza Vieira 
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