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ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO


PROCESSO LICITATÓRIO: 97/2019 – TOMADA DE PREÇO 03/2019

PREÂMBULO
Aos 04 (Quatro) dias do mês de outubro de 2019 as sete horas e trinta minutos, na Prefeitura Municipal de Coração de Jesus/MG, situada a Praça Dr. Samuel Barreto, S/N, Centro, Coração de Jesus/MG, reuniram-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitação e os membros da referida Comissão designados através da portaria n° 01/2019, para os procedimentos inerentes a da Tomada de Preço nº 03/2019, que tem como objeto a REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE JESUS.

CREDENCIAMENTO
Declarada aberta a sessão pela o presidente da CPL, iniciou-se o credenciamento do interessado presente, visando à verificação e comprovação da existência dos respectivos poderes dos representantes das empresas para demais práticas e atos de atribuição dos licitantes. Apresentaram suas documentações e se credenciaram tempestivamente os licitantes.

EMPRESA
CNPJ
REPRESENTANTE
CONSTRUTORA NOVAIS LTDA - EPP
86.496.478/0001-70
GUSTAVO BOTELHO FIGUEIREDO
 
HABILITAÇÃO

Após os referidos trâmites, o presidente da CPL e membros da comissão deu continuidade à abertura dos envelopes de habilitação. Da análise da documentação, a comissão permanente de licitação deliberou da seguinte forma: 


EMPRESAS HABILITADAS
CNPJ
REPRESENTANTE
CONSTRUTORA NOVAIS LTDA - EPP
86.496.478/0001-70
GUSTAVO BOTELHO FIGUEIREDO

ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS
Após todos os trâmites, o presidente da CPL e membros da comissão deu continuidade à abertura dos envelopes de propostas sagrando se vencedor com o menor preço a empresa: CONSTRUTORA NOVAIS LTDA - EPP com o valor global de R$ 1.189.692,72 (Um milhão, cento e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

ENCERRAMENTO
Após o término da fase de propostas foram consultados os licitantes sobre os atos e julgamentos praticados até o presente momento, os mesmos mostraram estar de pleno acordo, não havendo qualquer intenção de recurso.
Assim, nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e, após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes, Presidente da CPL e membros da comissão e representantes das empresas licitantes.

Coração De Jesus-MG, 04 de outubro 2019.


ASSINAM : REPRESENTANTE (S) DA(S) EMPRESA(S) E MEMBROS DA COMISSÃO



_________________________________________
TÁRTALIS TALIGIERISSON RIBEIRO SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



_________________________________________
DIRCILENE NUNES AMARAL
Secretária



________________________________________
LUCAS VALDIERIC OLIVEIRA SANTOS
Membro 



________________________________________
CONSTRUTORA NOVAIS LTDA - EPP 
Representante da Empresa: GUSTAVO BOTELHO FIGUEIREDO








