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ATA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022, DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA - EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO 

ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, a 

Comissão Permanente de Licitação, abaixo assinados, nomeados pelo Decreto nº 

12.201 de 30 dezembro de 2021 e decretos complementares nºs. 12.436 e 12.437 

de 27 de maio de 2022, reuniram-se na sala de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Guaçuí, para proceder a abertura da "CONCORRÊNCIA PÚBLICA", do tipo Menor 

Preço Global, Sob o Regime de execução indireta - "Empreitada por Preço 

Unitário", com amparo na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei 

Complementar nº 123/2006, e legislações correlatas, conforme processo 

administrativo nº 2.578/2022, objetivando a contratação de empresa para realizar 

o serviço de assentamento de blocos para calçamentos e meios fios dos 

pontos críticos das estradas rurais, por meio de Ata de Registro de Preço, 

salienta-se que a abertura dos envelopes contendo as documentações referente a 

análise de habilitação ocorreu no dia 29/08/2022, às 9h, contudo, após oportunizar 

as empresas a interpor recursos e, após obedecido os prazos previstos em lei foi 

marcada a abertura dos envelopes para a data de hoje (20/10/2022). 

Registra-se que, após a fase recursai, esta comissão publicou devidamente a data 

de abertura dos envelopes através dos veículos de comunicação como o Mural de 

Avisos da Prefeitura, DIOES - Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e AMUNES 

- Diário dos Municípios, portanto, aberto a todos os interessados. Isto posto, 

ressalta-se que compareceu, somente o representante da empresa B M E 

Construtora L TOA, o Sr. Gedeão Nascimento Mendes, para a abertura dos 

envelopes de propostas, diante desta Comissão. 

Iniciando os trabalhos, a Comissão procedeu a análise das Propostas de Preços 

das licitantes habilitadas para esta fase, onde constatou os valores de acordo com o 

Planilha de verificação de exequibilidade, anexo ao processo. 

Após a análise das propostas, declarou-se vencedora, parcialmente, a empresa B 

M E CONSTRUTORA LTDA, com o valor global de R$ 927.780,00 (novecentos e 

vinte e sete mil setecentos e oitenta reais). Registra-se que a Comissão de 

Licitação encaminhará a documentação da ~, cedora ao Se~ de 
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Engenharia da Secretaria Municipal de Obras para análise e Parecer Técnico, onde 

serão avaliados a planilha, o cronograma e demais documentos pertinentes, 

posteriormente, será encaminhado ao Jurídico e, em seguida, para homologação. 

Nada mais havendo a tratar e finalizadas todas as etapas, concluiu-se o 

procedimento de abertura dos envelopes de Propostas Comerciais, referente à 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA/SRP Nº 007/2022, lavrando-se a presente Ata que 

será assinada por todos os presentes. 
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