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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo
Objeto

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 009/2019
Sessão Nº 001
: 2019008490
Contratação de pessoa jurídica para pavimentação asfáltica no setor Jose
:
de Oliveira Martins.

1 - Abertura da Sessão
Às 13:30 horas do dia 26 de julho de 2019, após o recebimento dos invólucros de
habiltiação e proposta da licitantes interessadas, reuniram-se na sala de reuniões o
Presidente da Comissão de Licitação JUNO SANTOS BARBOSA e os membros da
Comissão de licitação e WINE DESSIRREE SILVA e MYLLA CRYSTTIAN BARBOSA
SILVA, designados pelo Decreto nº 133, de 13/04/2018, com base na Leis nº 8.666/1993,
de 21 de junho de 1993, para realizar os procedimentos relativos ao julgamento das
propostas da tomada de preços 009/2019.
Constatou-se a entrega de invólucros de habilitação e proposta pelas licitantes:
01) MCD TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ nº 13.450.891/0001-20;
Compareceu para abertura dos invólucros da proposta o representante da unica
licitante credenciada, o Sr. Gedeon Dias Luz.
2 - Da Abertura dos Envelopes de habilitação.
Após a regular análise dos documentos de habilitação a Comissão Permanente de
Licitação de maneira unânime declarou habilitada nos lotes 01 e 02 a licitante
credenciada.
3 – Do Julgamento das Propostas
Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal pela licitante presente, passou-se a
análise das propostas, tendo a licitante:
LOTE 01
1) MCD TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ nº 13.450.891/000120– Valor Global: R$ 277.624,23 (duzentos e setenta e sete
mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos).
LOTE 02
1) MCD TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ nº 13.450.891/000120– Valor Global: R$ 236.291,08 (duzentos e trinta e seis mil
duzentos e noventa e um reais e oito centavos).
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Tendo em vista a adequação formal e material da proposta ofertada pela licitante LOTE
01
MCD TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ nº 13.450.891/0001-20– Valor Global:
R$ 277.624,23 (duzentos e setenta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte
e três centavos);
LOTE 02
MCD TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ nº 13.450.891/0001-20– Valor
Global: R$ 236.291,08 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e noventa e um reais e
oito centavos), foi declarada vencedora do certame.
4 - Das Ocorrências na Sessão Pública
Após análise da proposta da licitante vencedora, verificou-se que a mesma foi a
unica participante e que o seu preço é exequível nos termos da Lei nº 8.666/93 e ainda,
próximo ao valor previamente estimado pela Adminsitração, não levantando por hora
dúvidas sobre a exequibilidade, razão pela qual o Presidente da Comissão de Licitação
nos termos do item nº 6.1.4 do instrumento convocatório, dispensou por hora a
apresentação de planilha de composição de custos detalhada.
5 - Encerramento da Sessão
Nada mais havendo a tratar a comissão de licitação encerrou a sessão, da qual,
para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente
assinada pelos membros e pelas licitantes presentes, que aceitaram de forma
incondicional as decisões e deliberações tomadas pela Comissão de Licitação. As
licitantes saem regularmente intimadas de todos os atos da sessão.

JUNO SANTOS BARBOSA
Presidente da CPL

MYLLA CRISTYAN BARBOSA BRITO
Membro da CPL

WINE DESSIRREE SILVA
Membro da CPL

MCD TERRAPLANAGEM EIRELI
CNPJ nº 13.450.891/0001-20
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