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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 - DO TIPO TÉCNICA E PREÇO, SOB O REGIME DE 
EXECUÇÃO INDIRETA- EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

Aos dezoito dias do mês de novembro 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, reuniu-se na Sala de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, para proceder a abertura dos envelopes das 

propostas de preços referente à Tomada de Preços Nº 012/2022, do tipo Técnica e Preço, cujo 

objeto é a contratação de empresa para elaboração de Projetos Executivos para a Reforma da 

EM Isaura Marques da Silva, por solicitação da Secretaria Municipal de Educação, conforme 

processo administrativo nº 3.531/2022, salienta-se que a abertura dos envelopes contendo as 

documentações da proposta técnica ocorreu no dia 11/10/2022, às 9h. 

Registra-se que, a partir do horário definido no Instrumento Convocatório, a presidente deu como 

aberta a Sessão Pública. Ressalta-se que nenhuma empresa compareceu para a abertura dos 

envelopes, diante desta Comissão. Registra-se, também que, após a fase recursai, foram 

convidados a participar desta Sessão, através de publicação no DIOES - Diário Oficial do Estado do 

Espírito Santo e AMUNES - Diário dos Municípios e ainda, no sítio eletrônico oficial, todas as 

empresas participantes do certame e aberto a todos os interessados. 

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

habilitadas para esta fase, onde sagrou-se vencedora, parcialmente, a empresa FOCUS 

CONSTRUÇÕES E PROJETOS EM BIM LTDA, com o valor global de R$ 124.204,18 (cento e vinte e 

quatro mil e duzentos e quatro reais e dezoito centavos). Posto isso, registra-se que a Comissão de 

Licitação encaminhará a documentação da empresa vencedora ao Setor de Engenharia da 

Secretaria de Municipal de Obras para análise e Parecer Técnico, onde serão avaliadas toda a 

documentação apresentada, posteriormente, será encaminhado ao Jurídico e em seguida para 

homologação. Deste modo, após percorrer todas as fases e respeitando os preceitos legais, 

declarou-se vencedora, parcialmente, a empresa FOCUS CONSTRUÇÕES E PROJETOS EM BIM LTDA. 

Destarte, e nada mais havendo a tratar, cone iu-se os procedimentos relativos à TOMADA DE 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREÇOS Nº 012/2022, lavrando-se a presente Ata que será assinada pela Comissão Permanente de 

Licitação. 

Márcia Cristina de Oliveira Silva 

PRESIDENTE 
Kênia Rezende Cardoso 

SECRETÁRIA 


