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ATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº - 012/2019
TOMADA DE PREÇO Nº - 003/2019
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove,
nesta cidade e Município de São Gonçalo do Pará, Estado de Minas
Gerais, na sala de licitações, situada na AV - Presidente Tancredo
Neves, nº 100, a partir das 08h00min (oito) horas, em sessão
pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação, Senhorita
Tatiane Soares de Oliveira, Senhorita Naiara Atalita Soares Campos e
senhora Aline Kelly Pereira Amaral nomeados pelo Decreto nº
4243/2019 de dirigir e julgar a Tomada de Preço Nº 003/2019,
destinada a selecionar a melhor proposta para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (ETAPA FINAL), NA
COMUNIDADE QUILOMBO DO GAIA, NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO
DO PARÁ-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA 1345/2013 DO MINISTERIO
DA SAUDE, conforme estipulado no anexo I desta tomada de preço,
com a finalidade analisar os documentos de propostas da Empresa
habilitada a empresa EPTA ASSESSORIA, GESTÃO E PROJETOS
EIRELI – ME, CNPJ 23.814.727/0001-08, não tendo
representante presente, CONSTRUTORA SELETO LTDA CNPJ
32.778.555/0001-55, representada pelo Senhor KESSE
JOHNES LOPES. Iniciado os trabalhos, verificou-se que os mesmos
estavam lacrados, em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes
contendo as proposta das empresas supracitadas, abertos os
envelopes contendo as proposta das empresas habilitadas verificouse o atendimento ao exigido no edital, apresentados os seguintes
valores com a seguinte classificação:
Classificação
Empresa
Proposta
Primeiro
EPTA
ASSESSORIA, R$ 172.801,27
GESTÃO
E
PROJETOS
EIRELI – ME
Segundo
CONSTRUTORA
SELETO R$ 173.243,46
LTDA
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Diante a senhora presidente logrou-se vencedora do certame com o
menor preço global a empresa: EPTA ASSESSORIA, GESTÃO E
PROJETOS
EIRELI
–
ME,
CNPJ
23.814.727/0001-08,
apresentando o menor preço para execução da obra totalizando um
valor de R$ 172.801,27 (cento e setenta e dois mil oitocentos e um
reais e vinte e sete centavos). Assim a Comissão Declara vencedora a
empresa que apresentou a melhor proposta. Após, a senhora
Presidente determinou a notificação das empresas que não
participaram das sessões, dando-lhes ciência da decisão da comissão,
quanto á classificação das propostas, bem como determinou a
abertura de prazo, para, que caso queiram, interpor recurso, no
prazo de 05 dias úteis. Neste ato, ficam as empresas notificadas
quanto ao prazo, caso as empresas queiram enviar termo de renúncia
quanto ao recurso poderá fazê-lo, através do e-mail, ou caso
queiram, enviar recurso quanto á habilitação das propostas, ficando
determinado o prazo para apresentação dos recursos até o dia 25 de
abril de 2019. Assim se todas as empresas apresentarem o termo de
renúncia, o processo deverá se encaminhado para a autoridade
superior para a decisão final. Nada mais havendo, ás 09h20min, foi
lavrada esta Ata, a qual será assinada pelos presentes abaixo
relacionados.

Tatiane Soares de Oliveira _______________________

Naiara Atalita Soares Campos _________________________

Aline Kelly Pereira Amaral ___________________________

CONSTRUTORA SELETO LTDA
KESSE JOHNES LOPES

