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EXECUTIVO

Compras,
licitações e
pregões
PUBLICAÇÃO Nº , 26 DE JULHO
DE 2019

ATA DE ABERTURA DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º
26/2019 MODALIDADE TOMADA
DE PREÇOS N.º 03/2019 TIPO
MENOR PREÇO Aos 25 (vinte e
cinco) dias do mês de julho, de
dois mil e dezenove, às 09:00
horas, reuniu-se no Paço
Municipal
a
Comissão
Permanente de Licitação,
nomeada pela Portaria N.º
02/2019 de 02.01.2019,
composta por sua Presidente
Lucrécia Dias Miranda e
Membros Ana Paula de Freitas e
Luiz Marcos dos Santos, bem
ainda o representante da
empresa KPL INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA,

O Senhor Iago Gualberto
Fernandes, portador do CPF nº
119.025.206-61, com a finalidade
de julgar as documentações
apresentadas ao Processo
Licitatório acima sublinhado,
modalidade Tomada de Preços,
referente à Contratação de
empresa especializada para
prestação de serviços de
extensão de rede de baixa tensão
isolada, incluindo 04 (quatro)
poste de concreto, material,
equipamentos, mão de obra
especializada,
taxa
de
administração, projetos e
aprovação na Cemig da obra a
ser executada conforme normas
vigentes – Comunidade Santana
da Prata – Município de
Conceição do Pará – MG, para
atendimento ao Departamento
Municipal de Obras Públicas. A
empresa interessada no certame,
qual seja: KPL INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E 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 pelos presentes. Em ato
contínuo, promoveu-se a
conferência da documentação
respectiva, bem como a
verificação de autenticidade dos
documentos
nos
sites
correspondentes, sendo que a
empresa interessada no certame
apresentou a documentação
regular conforme solicitada pelo
edital, toda ela com prazo de
validade em vigor, e, por esta
razão sendo declarada habilitada.
Em tempo a Presidente da CPL
perguntou ao representante
presente se concorda em
dispensar o prazo recursal
quanto a fase de habilitação,

sendo
autorizado
pelo
representante
presente,
conforme termo de renúncia em
anexo. Em seguida aberta a
proposta, após análise verificou
que
a
empresa
KPL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
SERVIÇOS LTDA apresentou a
proposta no valor de
R$19.900,00 (dezenove mil,
novecentos reais), ficando
ganhadora do certame. Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se
a presente ata que vai assinada
pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e pelo
participante. Lucrécia Dias
Miranda Presidente Ana Paula de
Freitas Membro Luiz Marcos dos
Santos Membro Iago Gualberto
Fernandes Representante da
Licitante PRAÇA JANUÁRIO
VALÉRIO, 206 - CENTRO TELEFAX: (37)3276-1110.
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