ATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES E SESSÃO DE JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2018, CARTA CONVITE Nº 01/2018.

OBJETO: Contratação de pessoa física ou empresa que presta serviços
de engenharia civil, para levantamento e elaboração de planilhas,
memorial descritivo em obras a serem executadas no período urbano e
rural, acompanhamento e fiscalização nos processos licitatórios de obras
do Município de Morro da Garça.
Aos 28 dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, na
sede da Prefeitura Municipal de Morro da Garça nº 440 – Centro - Morro da
Garça/MG, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitação,
instituída pela Portaria nº 002/2018 de 12 de janeiro de 2018, foi instalada
a sessão de abertura e julgamento da licitação Carta Convite nº 01/2018 –
Processo Licitatório nº 16/2018.
Foram convidadas as seguintes empresas empresas/pessoa física:
 LOPES DE SOUZA ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 29.443.805/0001-91;
 RODRIGO CARVALHO DA SILVA – CPF: 055.410.756-29, CREA:
160094/D;
 STRADA
ENGENHARIA
CONSULTORIA
LTDA–
CNPJ:
03.430.052/0001-96.
Aberta a sessão, foi constatado que todos os convidados apresentaram os
envelopes de documentação e proposta na data e horário aprazados. A
presidente da Comissão de Licitação solicitou que todos os participantes
presentes assinassem os envelopes que se encontravam lacrados e
determinou que abrissem a documentação de habilitação. A comissão licitação
examinou detalhadamente a documentação dos participantes, sendo
consideradas todos habilitadas, por apresentar a documentação exigida no
edital. Como os 3 (três) participantes assinaram os termos de renúncia dos
prazos recursais, conforme anexo V do edital, passou-se imediatamente a fase
seguinte, ou seja, abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais,
que após analisadas,
foram todas consideradas de acordo com as
especificações e modelo apresentado no anexo II do Edital . Ato contínuo, a
Comissão Permanente de Liciatção (CPL) declarou vencedora a empresa
LOPES DE SOUZA ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 29.443.805/0001-91, que
apresentou proposta comercial no valor mensal de R$ 2.950,00 (dois mil
novecentos e cinqüenta reais) e valor global de R$ 26.550,00 (vinte seis mil
quinhentos e cinqüenta reais), conforme mapa de apuração, parte integrante
deste processo licitatório.
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, devendo o processo
licitatório ser encaminhado ao Prefeito Municipal para adjudicação e
homologação.

Maria Aparecida da Silveira e Silva – Presidente da CPL

Hélia de Almeida Ribeiro – membro da CPL

Patrícia Maria Lúcio Benevenuto – Membro da CPL
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