
 

 

 
MUNICÍPIO DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Ata de Realização da Tomada de Preço nº 006/2019 

 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões 

da Prefeitura Municipal de Muqui, situada à Rua Satyro França, 95 - Centro, reuniu-se, a 

partir das 08:30h, em sessão pública, Miguel Montozo Neto, Marina Batista Muchuli 

Silva e Paula Dutra Jerônimo, abaixo assinados, todos integrantes da Comissão 

incumbida de dirigir e julgar o procedimento licitatório TOMADA DE PREÇO n° 

06/2019. Cumpridas todas as prévias disposições, apresentaram-se como interessada no 

certame as Empresas ELA CONSTRUTORA EIRELI ME, tendo protocolado envelopes 

sob registro nº E4969/2019 e LANCE CONSTRUTORA EIRELI, tendo protocolado 

envelopes sob o registro E4971/2019, encontrando-se esta representada pelo Sr. Gabriel 

Nicoli, devidamente credenciado. Os envelopes de documentos e propostas já 

recepcionados através do setor de protocolo conforme consta. A seguir, tendo a Comissão 

considerado possível examinar a documentação apresentada, passou-se para a abertura e 

análise dos documentos de habilitação que após verificados, concluiu-se pela 

conformidade de todos, encontrando-se as participantes devidamente habilitadas à fase 

seguinte, não havendo qualquer óbice ao prosseguimento. Em ato contínuo, passou-se à 

análise das PROPOSTAS DE PREÇOS. Verificadas as propostas quanto aos aspectos 

formais, concluiu-se encontrarem-se dentro da conformidade; em seguida, passou à 

verificação dos preços, tendo em vista o julgamento pelo valor global. Assim se 

verificando a participante LANCE CONSTRUTORA EIRELI apresentou o valor global 

de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), sendo a primeira colocada; a 

participante ELA CONSTRUTORA EIRELI ME apresentou o valor global de R$ 

385.872,88 (trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e 

oito centavos), sendo a segunda colocada. No contexto não houve qualquer manifestação 

quanto a impugnações, bem como a recursos, não havendo nada a constar neste aspecto. 

Conforme resultado obtido, firmou-se vencedora a empresa LANCE CONSTRUTORA 

EIRELI com o valor global de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais). 

Nada mais havendo a registrar, o Presidente encerrou a reunião, sendo lavrada a presente 

Ata que vai assinada pela Comissão de Licitação e pelos presentes, para que a mesma seja 

encaminhada ao setor requisitante, e à apreciação do Sr. Prefeito Municipal, sob análise 

da Assessoria Jurídica, para os procedimentos subsequentes. 

Prefeitura Municipal de Muqui-ES, 20 de dezembro de 2019. 
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