PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA
Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.133.306/0001-81
EDITAL Nº 012/2016 / PROCESSO LICITATORIO Nº. 012/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação
“Julgamento Habilitação”
Às 08h:00min do dia 27 de abril de 2016, conforme previsto no Edital nº 012/2016, Processo
Licitatório nº. 012/2016, modalidade Tomada de Preço nº. 001/2016, iniciou-se os trabalhos relativos
ao credenciamento para fins de participação da Tomada de Preços nº 001/2016, tendo por objeto a
contratação de empresa na área de Engenharia civil, visando à construção de cobertura em estrutura
metálica e telhas galvanizadas sobre a Quadra Poliesportiva no povoado do Careço, conforme projeto,
planta, memorial descritivo, planilha, bem como Convênio nº 1491001010/2015, firmado com a
Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais. Assim, constatou-se o credenciamento do Sr.
Vicente Mendes Junior, representante da empresa JE Construtora Ltda – ME. Encerrado o
credenciamento, passou-se ao recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, protocolização e
abertura dos envelopes referente à habilitação. Entregou tempestivamente os envelopes de habilitação
e proposta a empresa JE Construtora Ltda – ME. As 08h30min, passou-se para a fase de abertura e
conferência da documentação apresentada, momento em que constatou-se que a empresa apresentou
toda a documentação conforme exigências do Edital, considerada, portanto, habilitada. Diante do
resultado, deu-se a oportunidade para que o representante manifestasse quanto ao resultado referente à
fase de habilitação, momento em que o mesmo manifestou expressamente pela desistência quanto ao
referido direito. Assim sendo, passou-se para a fase de abertura e análise da proposta apresentada pela
empresa JE Construtora Ltda – ME, constatando que a mesma apresentou a proposta em
conformidade com as exigências do Edital, considerada, portanto, classificada. Após a conferência dos
valores apresentados, verificou-se que a referida empresa apresentou proposta no valor global de R$
157.908,21 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e oito reais e vinte e um centavos), considerada,
portanto, vencedora. Diante do resultado, deu-se a oportunidade para que o representante manifestasse
quanto ao resultado referente à fase de classificação da proposta, momento em que o mesmo
manifestou expressamente pela desistência quanto ao referido direito. Diante do resultado, da
desistência expressa por parte do representante, o processo será encaminhado ao Prefeito Municipal
para a devida Adjudicação e Homologação. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os
trabalhos e, para constar, esta Comissão lavrou a presente Ata, que vai assinada por mim Presidente
Admilso Antonio da Silva, juntamente com os demais membros e representantes presentes.
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