CÂMARA MUNICIPAL DE LUISBURGO
Estado de Minas Gerais
CNPJ 01.630.550/0001-57
cmluisburgo@yahoo.com.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018
CONVITE Nº 001/2018
ATA DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito,
às 12:00 (doze horas), em sala própria, na sede da Câmara Municipal de Luisburgo,
Estado de Minas Gerais, situada na Avenida Ayrton Senna, 186, Bairro Boa
Esperança, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento desta
Câmara, a fim de realizar a abertura dos envelopes das propostas de Comerciais
atinentes ao convite n.º 001/2018. Habilitaram-se no certame 03 (três) licitantes,
sendo elas: Construtora Jaguaraí Ltda. – ME; RP Campos Construções Ltda. –
ME; Azuos Pavimentações e Construções. Os licitantes apresentaram suas
propostas comerciais em acordo com o descrito no edital, consideradas assim
CLASSIFICADAS. Cotaram-se os preços de acordo com os praticados no mercado,
observando o constante do Anexo VII do Edital no valor global, na seguinte ordem:
Construtora Jaguaraí Ltda. – ME, valor Global de R$ 59.213,45 (cinquenta e nove
mil, duzentos e treze reais e quarenta e cinco centavos); Azuos Pavimentações e
Construções – Valor Global de R$ 59.734,37 (cinquenta e nove mil, setecentos e
trinta e quatro reais e trinta e sete centavos); RP Campos Construções Ltda. – ME
– Valor Global de R$ 60.939,60 (sessenta mil, novecentos e trinta e nove reais e
sessenta centavos). Diante do exposto, fica declarado vencedor do certame a
Empresa Construtora Jaguaraí Ltda., que apresentou o menor valor dentre os
licitantes. Como os Licitantes não se fizeram presentes, o resultado será publicado
no “Hall” de entrada da Câmara M. Luisburgo/MG, contando se o prazo para
manifestação e/ou interposição de recursos. Concluídos os trabalhos e não havendo
mais nada a tratar, eu Dayane Abreu de Souza Borel, Secretária da Comissão,
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pela Comissão, e o envio ao
Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Natanias de Paula Breder, dos referidos autos
para emissão de parecer final, opinando sobre Homologação e Adjudicação da
mesma pelo Presidente da Câmara.
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