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EXECUTIVO
Compras,
licitações e
pregões
PUBLICAÇÃO Nº , 4 DE OUTUBRO
DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG torna
público o PL nº43/2019 - Pregão
nº26/2019 - RP nº 16/2019Objeto: Aquisição futura e
eventual de materiais de
escritório e didático- Entrega dos
envelopes dia 16/10/2019, às
09:00 horas – Informações pelo
telefone (37) 3276-1391– Edital
pelo
site
www.conceicaodopara.mg.gov.br
. Lucrécia Dias MirandaPregoeira.
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PUBLICAÇÃO Nº , 4 DE OUTUBRO
DE 2019

ATA DE ABERTURA DE
HABILITAÇÃO
PROCESSO
LICITATÓRIO N.º 40/2019
MODALIDADE TOMADA DE
PREÇOS N.º 07/2019 TIPO
MENOR PREÇO Aos 03 (três)
dias do mês de outubro, 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,
alterada pela portaria nº
122/2019 de 25/09/2019,
composta por sua Presidente
Lucrécia Dias Miranda e
Membros Márcio Borges Freitas
e Luis Marcos dos Santos, bem
ainda os representantes das
empresas, ARENILSON BATISTA
DOS SANTOS EIRELI-ME, o
Senhor Arenilson Batista dos
Santos, Portador do CPF
nº008.216.744-39,
e
o
representante da empresa
SANEPAVI CONSTRUÇÕES
EIRELI-EPP, o Senhor Libério
Batista Ferreira, portador do
CPF nº900.290.036-87, 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 CALÇAMENTO
POLIÉDRICO NA COMUNIDADE
DE BOM JESUS DO OESTE NAS
RUAS: PARÁ DE MINAS, PADRE
HERNANE E AVENIDA SETE DE
SETEMBRO, PARA ATENDER AS
ATIVIDADES
DO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS. As
empresas interessadas no

certame,
quais
sejam:
ARENILSON BATISTA DOS
SANTOS
EIRELI-ME
e
SANEPAVI CONSTRUÇÕES
EIRELI-EPP, protocolaram 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, das empresas
interessadas no certame, foram
os primeiros abertos e em
seguida foram o seus conteúdos
vistados 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 as
empresas
SANEPAVI
CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP e
ARENILSON BATISTA DOS
SANTOS
EIRELI-ME
apresentaram as documentações
regulares solicitadas pelo edital,
todas elas com prazo de validade
em vigor, e, por esta razão sendo
declaradas habilitadas. A
Presidente da CPL perguntou aos
representantes presentes se
concordam em dispensar o prazo
recursal quanto à fase de
habilitação, sendo autorizado

pelos representantes presentes,
conforme termo de renúncia em
anexo. Em seguida abertas as
propostas, após análise a CPL
verificou que a empresa
ARENILSON BATISTA DOS
SANTOS EIRELI-ME apresentou
a proposta no valor de
R$117.979,42 (cento e dezessete
mil, novecentos e setenta e nove
reais, quarenta e dois centavos) e
a
empresa
SANEPAVI
CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
apresentou a proposta no valor
de R$102.190,77 (cento e dois
mil, cento e noventa reais,
setenta e sete centavos). A
presidente da CPL encaminha as
propostas das empresas para
análise do Setor de Engenharia
no prazo de 02(dois) dias úteis.
Após o resultado da análise pelo
Setor de Engenharia a CPL se
manifestará
quanto
à
classificação das proponentes.
Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente ata que vai
assinada pelos membros da
Comissão Permanente de
Licitação e pelos participantes,
publicada e cientificada as
empresas. Presidente: Membros:
Licitantes:
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LEGISLATIVO
Não há publicações oﬁciais nesta data.
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