PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA
Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.133.306/0001-81
EDITAL Nº 061/2015 / PROCESSO LICITATORIO Nº. 064/2015
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015
Ata de Abertura de documentação
Às 08h:30min do dia 09 de outubro de 2015, conforme previsto no Edital nº 061/2015, Processo
Licitatório nº. 064/2015, modalidade Tomada de Preço nº 002/2015 iniciou-se os trabalhos relativos ao
credenciamento, recebimento dos envelopes de habilitação e propostas, protocolização e abertura dos
envelopes referente à habilitação das empresas presentes. Entregou tempestivamente os envelopes de
documentação e proposta a empresa Geralpoços Ltda – ME. Em seguida passou-se para a fase de
abertura dos envelopes de documentação. Após a análise, constatou-se que a referida empresa,
apresentou toda a documentação conforme exigências do edital, considerada, portanto, habilitada.
Diante o resultado quanto à habilitação da empresa, a Comissão entrou em contato via telefone com o
representante legal da empresa, informando-o quanto ao resultado, vindo o mesmo desistir do direito
de interposição recursal quanto a fase de habilitação. Desta forma, a Comissão decidiu pela
continuidade da Sessão, passando para a fase de abertura do envelope de proposta. Após a análise da
proposta apresentada, constatou-se que a mesma encontram-se em conformidade com o edital,
considerada, portanto, classificada. Após a análise do preço, constatou-se a empresa Geralpoços Ltda
- ME, apresentou proposta no valor global de R$ 26.170,00 (vinte e seis mil cento e setenta reais),
considerada, portanto, vencedora. Diante do resultado, foi novamente consultado o representante da
empresa via telefone, quanto ao direito de interposição recursal quanto a fase de classificação, tendo o
mesmo desistido expressamente quanto ao referido direito. Assim, o processo será encaminhado ao
prefeito Municipal para a devida homologação e adjudicação. Encerrados os trabalhos, esta Comissão
lavrou a presente Ata, que vai assinada por mim Presidente Admilso Antonio da Silva, juntamente com
os demais membros.
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