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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRA
coNVlTE N.o 03/202í

Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2021, às 09hs00min, na Sala da Comissão Permanente de

Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, situada na, Rua Frei lnocêncio, n". 236,

centro, São Felix de Minas/MG foi instalada a sessão de abertura de habilitaçáo e julgamento da

licitação em epígrafe, autorizada pelo Senhor Prefeito Marcos Alexandre Gonçalves Sordine, cujo o

objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução da

obra de ampliação da Escola Municipal Professor Antônio Pascoal, no Município de Sâo Felix de

Minas/MG. A Comissão atestou o comparecimento das seguintes empresas: CONSTRUTORA P2

LTDA CNPJ: 40.699.í88/0001-22 representada nesse ato por seu procurador Sr. Reginaldo Moraes
de Brito; WR CORREA CONSTRUTORA EIRELI GNPJ: 30.584.339/0001,43 representada nesse ato
por seu titular Sr. Warleson Reis Correa e a empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTES J & M
LTDA CNPJ: 18.784.72910001-61 representada por seu titular Sr. Jean Monteiro da Silva.
lnicialmente o Presidente fez o credenciamento das empresas presentes sendo todas atenderam as
exigências do edital. Passou-se então à fase de julgamento das Propostas. O Presidente da

Comissão Permanente de Licitação abriu o envelope de proposta da empresa CONSTRUTORA P2

LTDA tendo sido o envelope e a respectiva proposta examinados e rubricados pelos licitantes
presentes, sendo a sua proposta no valor Global de R$ 324.052,26 (Trezentos e vinte quatro mil

oitenta e cinco reais e dez centavos), WR CORREA CONSTRUTORA EIRELI tendo sido o envelope
e a respectiva proposta examinados e rubricados pelos licitantes presentes, sendo a sua proposta no
valor Global de R$ 324.356,63 (Trezentos e vinte quatro mil cinquenta e dois reais e vinte e seis
centavos). Por último, abriu-se o envelope de proposta da empresa CONSTRUTORA E

TRANSPORTES J & M LTDA tendo sido o envelope e a respectiva proposta examinados e
rubricados pelos licitantes presentes, sendo a sua proposta no valor global de R$ 323.890,37
(Trezentos e vinte três mil oitocentos e noventa reais e trinta e sete centavos). Observando o critério
de menor valor global, a Comissão Permanente de Licitação julgou como vencedora deste processo
no. 5512021, referente a modalidade convite no. 0312021 a empresa CONSTRUTORA E
TRANSPORTES J & M LTDA. Os licitantes nada arguiram sobre o resultado e firmaram termo de
renúncia ao prazo mais havendo a tratar, foi encerrado o ato licitatorio, cuja ata lida e

m, Wilson Ferraz Leonardo, Presidente da Comissão Permanente
CPL e licitantes presentes.

aprovada, segue mi

de Licitação, da

LEONARDO
PR IDENTE DA CPL S RETARIO DA CPL

LA'ZA
PL

LICITANTES:

P2 LTDA
Brito de Moraes

WR CO UTORA EIRELI
Warleson Reis Correa

DAM

CO
Reg

Arq,y ,u44ltuno ,1, ÍiJ,
/l CoNSTRUTORA E TRANSPORTES
í ,l Jean Monteiro Da Silva

J&MLTDA

Rua Frei Inocêncio,236 - Centro - Tel.': (33)32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.t2110001-71
www. saoÍel ix. m g. gov. b r




