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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA 

LICITAÇÃO Nº 027/2022 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

Às treze horas e trinta minutos do dia onze do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e 

dois, 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 de estrutura de 

contenção de talude na Avenida Ademar Vieira da Cunha. Foram habilitadas para esta fase 

da licitação as empresas: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MS 

CONSTRUTORA EIRELI – EPP e SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA. Franquearam-se 

aos presentes os envelopes de Propostas 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 para análise e julgamento. Esta Comissão constatou que todas as 

empresas foram devidamente CLASSIFICADAS de acordo com as exigências do edital. Ao 

lançar as propostas de preços no sistema informatizado desta administração pública, 

constatou-se uma pequena variação de valores nas propostas apresentadas, devido ao 

reajuste das casas decimais:  

MS CONSTRUTORA EIRELI – EPP de 1.240.691,93 para R$1.240.687,43. 

SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA de R$1.345.114,73 para R$1.345.114,81. 

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA de R$1.353.405,53 para 

R$1.353.405,61. 

Prosseguindo com os trabalhos obteve – se a seguinte classificação:  

1º - MS CONSTRUTORA EIRELI – EPP, CNPJ nº 21.525.196/0001-08 – R$1.240.687,43 (um 

milhão duzentos e quarenta mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos);  

2º - SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 27.887.959/0001-47 – R$1.345.114,81 

(um milhão trezentos e quarenta e cinco mil cento e quatorze reais e oitenta e um centavos);  

3º - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 

28.414.720/0001-12 – R$1.353.405,61 (um milhão trezentos e cinquenta e três mil 

quatrocentos e cinco reais e sessenta e um centavos). 

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

propostas, sagrou-se vencedora a licitante MS CONSTRUTORA EIRELI – EPP com o 

resultado de: R$1.240.687,43 (um milhão duzentos e quarenta mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e quarenta e três centavos). Diante disso o processo licitatório foi totalizado neste valor.  
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Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso por parte das 

licitantes. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 15h e 56min. e lavrada a 

presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 

 

 

 
 

Eliane Pereira de Aguiar 
Presidente da CPL 

 
 

Jane Kelli Soares da Silva 
Membro da CPL 

 
 
 
 

Edinéia da Costa Fernandes 
Membro da CPL 

 
 
 
 

MS CONSTRUTORA EIRELI – EPP  
Fábio Roberto Moraes 

(Ausentou-se antes do término da sessão) 
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