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ATA DE JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORIO N": 48/2021 - TOMADA DE PREÇOS N': 03/2021

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2021, às 09h00, na Sala da Comissão

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas/MG, situada na

Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - São Felix de Minas /MG, foi instalada a sessão de

habilitação e julgamento da licitação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada

em serviços de engenharia para a construção do Centro de Referência da Assistência

Social de São Félix de Minas, firmado entre o Estado de Minas Gerais por intermedio da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Município de São Felix de Minas.

Nesta sessão, fizeram-se presentes o Sr. Wilson Ferraz Leonardo, Presidente da CPL, Sr.

Edson Amaro da Cruz - Secretário da CPL e a Srta. Laíza Júnia Vaz Membro da CPL,

designados pelo Decreto Municipal No: 35, de 14 de junho de 2021. Como licitante,

compareceu a empresa W R Construtora EIRELI CNPJ: 30.584.339/0001-43,

representada por seu proprietário, Sr. Warleson Reis Correa. O Presidente da CPL iniciou

a sessão com o credenciamento da empresa W R Construtora ElREL!, que apresentou

cópias: da CNH do titular da empresa, do Ato de Transformação em Empresa lndividual de

Responsabilidade Limitada, do CNPJ, da Declaração de Superveniêncía de fato impeditivo

da habilitação e da declaração expressa de que se sujeita às normas do presente editalem

todas as fases da licitação, Declaração de enquadramento como microempresa e da

certidão simplificada. Diante dos documentos apresentados ficaram comprovadas as

condições do interessado para participar do certame. Ato contínuo, o Presidente da CPL

recebeu os envelopes de habilitação e proposta, devidamente lacrados e rubricados, os

quais foram protocolados nesta Comissão. Em seguida, os envelopes foram rubricados

pelos membros da CPL e licitante presente. Passou-se à abertura dos envelopes de

habilitação, sendo os documentos conferidos. Apos, foi constatado que a empresa

apresentou o CRC, acompanhado de toda a documentação atualizada e 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 licitatório. Ato contínuo,

passou-se, à abertura do envelope de proposta de preços do licitante habilitado. A empresa

Construtora P2 LTDA apresentou proposta no valor de R$ 373.135,33 (trezentos e setenta
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e três mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e três centavos). O envelo

proposta 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 e as planilhas constantes da proposta

estão de acordo com os serviços a serem realizados. A Comissão Permanente de

LicitaçÕes declarou vencedora deste certame a empresa W R Construtora ElRELl. O

licitante nada arguiu sobre o resultado da proposta, renunciando, assim, expressamente,

ao direito de recurso e ao ptazo respectivo, concordando, em consequência com o curso

do procedimento licitatorio, sendo encerrada assim a fase de julgamento da proposta de

preço. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o ato Licitatorio, cuja ata lida e aprovada,

segue assinada por mim, Wilson Ferraz Leonardo, Presidente, membros da Comissão

Permanente de Licitação e equipe de apoio e licitante presente.
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W!LS
Presidente da CPL

Licitante Presente:

W R Construtora EIRELI:
Warleson Reis Correa

LEONARDO
Secretário da CPL
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Mem da CPL
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PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO FÉLX DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS. BRASIL
RUA FREI INOCENCIO,236 - CENTRO - SÃO FELIX DE MINAS - MG - GEP: tl

35275-000 CNPJ: 01.613.1211000í-71 TEL: 33 3246-9066

VENCEDORES DE PREÇOS CONSOLIDADO
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Tomada de Preços No 000003/2021 - 2511112021 - Processo No 000048/202í

Valor TotalUnidade Quantidade UnitárioMarcaLote Código Especificaçáo

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

WR CORREA CONSTRUTORA

30.584.339/0001-43

Rua RUA 9, 28 - BAIRRO PLANALTO - SAO FELIX DE MINAS - MG - CEP: 35275000

3388477857 contemafra@gmail.com

Ítem

00001 00001 535

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSÍRUÇÃO DO
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

SÃO FELIX
serviços de engenharia para a construçáo do centro de
referência da assistência social de sâo félix de minas,

SE í,00
373.1 35,3

30
373.1 35,33

Total do Fornecedor: 373.135,33

Total Geral: 373.135,33

Emitido Por: EDSON AMARO DA CRUZ
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