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EXECUTIVO
Compras,
licitações e
pregões
PUBLICAÇÃO Nº , 29 DE AGOSTO
DE 2022

ATA DE ABERTURA DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º
55/2022 MODALIDADE TOMADA
DE PREÇOS N.º 17/2022 TIPO
MENOR PREÇO Aos 26 (vinte e
seis) dias do mês de agosto, 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 Miguel Carlos
dos Santos, bem ainda a

representante da empresa ECREmpresa de Construção e
Conservação, o Senhor Paulo
Sérgio Santos Lima, portador do
CPF nº 364.694.488-95, com a
finalidade de julgar as
documentações apresentadas ao
Processo Licitatório acima
sublinhado, modalidade Tomada
de Preços, referente à
contratação de empresa para
prestação de serviços de
recapeamento asfáltico de
1.005,76 m2 em CBUQ na
Avenida Venero Caetano em
Conceição do Pará - MG. As
empresas interessadas no
certame, quais sejam:
CONSTRUTORA J. MAIA EIRELI
e ECR- EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO
E
CONSERVAÇÃO, protocolaram
os envelopes contendo
Documentações 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, das empresas
interessadas no certame, foi o
primeiro aberto e em seguida foi
o seu conteúdo vistado. As
empresas apresentaram a
documentação regular solicitada
pelo edital, toda ela com prazo de
validade em vigor. As empresas
CONSTRUTORA J. MAIA EIRELI
e ECR- EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO
E
CONSERVAÇÃO assinaram o
termo de renúncia, conforme
comprovante em anexo.
Passando-se à abertura do
envelope nº 2 de Proposta, após
análise constatou-se que a
licitante CONSTRUTORA J. MAIA
EIRELI apresentou proposta no
valor de R$305.600,07 (trezentos

e cinco mil, seiscentos reais, sete
centavos) e a licitante ECREMPRESA DE CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO apresentou
proposta no valor de
R$317.743,37 (trezentos e
dezessete mil, setecentos e
quarenta e três reais, trinta e
sete centavos). A proposta das
licitantes foi encaminhada ao
setor de Engenharia para
conferência das planilhas com
prazo até o dia 30/08/2022 para
sua análise. Nada mais havendo
a tratar, lavrou-se a presente ata
às 10:15 horas do mesmo dia,
que vai assinada pelos membros
da CPL e pelo representante da
licitante presente. Presidente:
Membros: Representante da
empresa:
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LEGISLATIVO
Não há publicações oﬁciais nesta data.
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