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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N": 05/2022 - TOMADA DE PREÇOS N':0212022

Aos 07 (sete) dias do mês de março de 2021, às 09h00, na Sala da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, situada na Rua Frei lnocêncio, 236 -
Centro, foi instalada a sessão de abertura de habilitação e julgamento da licitação, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a obra de
complementação ao Projeto Proinfância - Tipo 2, situada à Rua 08, Bairro Planalto, município
de São Félix de Minas, conforme termo de compromisso PACz n'. 04053/2013, celebrado entre
o Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o
Município de São Felix de Minas. Nesta sessão, fizeram-se presentes Sr. Wilson Ferraz
Leonardo - Presidente da CPL, Sr. Edson Amaro da Cruz - Secretário da CPL, Srta. Laiza
Júnia Yaz - Membro da CPL, designados pelo Decreto Municipal No: 35, de 14 de junho de
2021. Como licitante, compareceu a empresa: Emilio Franklin Carrijo Ferreira - ME inscrita no
CNPJ: 21.985.233/0001-60 neste ato representado por seu titular Sr. Emilio Franklin Carrijo
Ferreira, munidos dos documentos de credenciamento e envelopes de habilitação e propostas
devidamente lacrados e rubricados, os quais foram devidamente protocolados nesta Comissáo.
Em seguida, os envelopes foram rubricados pelos membros da CPL e licitante presente.
Passou-se à abertura do envelope de habilitação, sendo os documentos conferidos. Apos, foi
constatado que a empresa apresentou toda a documentação exigida no edital, declarando-a
habilitada. O licitante nada arguiu sobre o resultado acerca da habilitação, renunciando, assim,
expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, concordando, em consequência
com o curso do procedimento licitatorio. Ato contínuo, passou-se, à abertura do envelope de
proposta de preços do licitante habilitado: a empresa Emilio Franklin Carrijo Ferreira - ME,
apresentou proposta no valor global de R$ 700.619,28 ( Setecentos mil seiscentos e dezenove
reais e vinte oito centavos). Os envelopes e as respectivas propostas foram examinados e
rubricados pelos membros da CPL e licitante presente. Apos análise da proposta, verificou-se
que o valor apresentado pelo licitante está de acordo com os preços estabelecidos na Planilha
Orçamentaria. A Comissão Permanente de LicitaçÕes declarou vencedora deste certame a
empresa Emilio Franklin Carrijo Ferreira - ME. O licitante nada arguiu sobre o resultado das
propostas, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo.
concordando, em consequência com o curso do procedimento licitatorio, sendo encerrada
assim a fase de j u ento das propostas de preços. Nada mais havendo a tratar, foiencerrado
o ato Lic
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Licitante Presente:

ata lida e aprovada, segue assinada por mim, Wilson Ferraz Leonardo
da Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes.
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