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EXECUTIVO
Compras,
licitações e
pregões
PUBLICAÇÃO Nº , 1 DE AGOSTO
DE 2022

ATA DE ABERTURA DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º
46/2022 MODALIDADE TOMADA
DE PREÇOS N.º 12/2022 TIPO
MENOR PREÇO Aos 29 (vinte e
nove) dias do mês de julho, de
dois mil e vinte e dois, às 09:00
horas, reuniu-se no Paço
Municipal
a
Comissão
Permanente de Licitação,
nomeada p ela Por ta ri a n.º
02/2022 de 03 de janeiro de
2022, composta por sua
Presidente Lucrécia Dias
Miranda e Membros Márcio

Borges Freitas e Fernanda Silva
Fernandes, bem como o Diretor
do Departamento Municipal de
Obras Públicas, o Senhor Marcos
Barcelos, com a finalidade de
julgar a documentação
apresentada no Processo
Licitatório acima sublinhado,
modalidade Tomada de Preços,
referente à contratação de
empresa para prestação de
serviços de recapeamento
asfáltico de 3.488,89 m2 em
CBUQ e execução de 1.159,79
metros lineares de sarjeta na Rua
Odorico Alves na Comunidade de
Casquilho no Município de
Conceição do Pará – MG. A
empresa interessada no certame,
qual seja: EMPRESEREMPRESA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA, protocolou os
envelopes
contendo

Documentação e Proposta em
tempo hábil, sendo verificado por
esta CPL a inviolabilidade dos
mesmos. Após vistar o envelope
de n. º 01 - Documentos de
Habilitação e n.º 02 - Proposta
Comercial, da empresa
interessada no certame, foi o
primeiro aberto e em seguida foi
o seu conteúdo vistado. A
empresa EMPRESER- EMPRESA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA
apresentou
a
documentação regular solicitada
pelo edital, toda ela com prazo de
validade em vigor. A mesma,
enviou por e-mail o termo de
renúncia, conforme comprovante
em anexo. Passando-se à
abertura do envelope nº 2 de
Proposta, após análise constatouse que a licitante EMPRESEREMPRESA DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS LTDA apresentou
proposta no valor de
R$377.954,37 (trezentos e
setenta e sete mil, novecentos e
cinquenta e quatro reais, trinta e
sete centavos). A proposta da
licitante vencedora foi conferida
pelo Setor de engenharia, que
afirmou que o valor está correto.
Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente ata às 10:15
horas que vai assinada pelos
membros da Comissão
Permanente de Licitação,
publicada e cientificada a
empresa vencedora. Presidente:
Membros:
Diretor
do
Departamento Municipal de
Obras Públicas:
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LEGISLATIVO
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