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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE PREÇOS DA 

LICITAÇÃO Nº 048/2021 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

Às nove horas do dia vinte e quatro do mês de novembro 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 execução de projetos de 

engenharia referentes a serviços preliminares, instalações elétricas e SPDA, 

instalações de lógica, telefônica e CFTV, instalações de combate a incêndio e pânico 

na EMEF Deolinda Amorim de Oliveira. Para esta fase da licitação estão habilitadas as 

empresas: LGP CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 37.949.756/0001-91 e CORRADI 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 30.686.950/0001-82. Iniciou-se a fase 

de abertura e julgamento das propostas de preços. Franquearam-se aos presentes, os 

envelopes de Proposta de Preços a fim de verificar se os mesmos estavam devidamente 

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

de preços das licitantes habilitadas para análise e julgamento. Constatou que as empresas 

foram devidamente CLASSIFICADAS de acordo com as exigências do edital. Prosseguindo 

com os trabalhos obteve – se a seguinte classificação:  

1º - CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 30.686.950/0001-82 – 

R$ 224.086,20.  

2º - LGP CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ nº 37.949.756/0001-91 – R$ 263.588,96. 

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

propostas, sagrou-se vencedora a licitante CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 

EIRELI com o resultado de: R$ 224.086,20 (duzentos e vinte e quatro mil, oitenta e seis reais 

e vinte centavos). Diante disso o processo licitatório foi totalizado neste valor. Nada mais 

havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 09h e 30min e lavrada a presente ata, que lida e 

aprovada, vai assinada por todos os presentes. 
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