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ATA DE REUNIÃO DO PREGOEIRO  

E EQUIPE DE APOIO 
 

 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 084/2020 

TOMADA DE PREÇOS 011/2020 

 

 

 

Aos 03(três) dias do mês de novembro de 2020, às 09:00(nove horas) reuniu-se 

na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Olhos D’Água/MG., a 

Comissão Permanente de Licitações, formada por Liliane Oliveira 

Santos(presidente) Alderico de Jesus Chaves (secretário) e Simone de Paula 

Souza Dias (membro), nomeados pela Portaria 001/2020, para dar 

prosseguimento ao PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO 084/2020, TOMADA DE 

PREÇOS NO 011/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para 

prestação de serviços de calçamento de vias públicas no Distrito de Ribeirão 

Santo Agostinho, contrato de repasse nº 900460/2020/MDR/caixa. 

 

Embora devidamente intimados, e efetuadas as publicações devidas, os 

licitantes não compareceram a esta reunião. 

 

Dando prosseguimento ao certame, foram abertos os envelopes PROPOSTAS 

das empresas declaradas habilitadas, sendo o seu conteúdo conferido, 

rubricado pelos presentes e apresentadas nos seguintes valores totais:  

 

1 – ÁPICE CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA EIRELI-ME, CNPJ 32.277.856/0001-03, 

apresentou proposta no valor total de R$295.348,30 (duzentos e noventa e 

cinco mil trezentos e quarenta e oito reais trinta centavos). 

 

2 -  TRIUNFO PRÉ MOLDADOS E CONSTRUTORA EIRELI-EPP, CNPJ 34.374.965/0001-

66, apresentou proposta no valor total de R$295.391,10(duzentos e noventa e 

cinco mil trezentos e noventa e um reais e dez centavos). 

 

3 – DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ 35.185.908/0001-00, 

apresentou proposta no valor total de R$295.391,10(duzentos e noventa e cinco 

mil trezentos e noventa e um reais e dez centavos). 

 

As propostas foram conferidas pelo engenheiro, Samuel Elias Cordeiro, 

conforme laudo anexo atestando a regularidade das propostas. 

 

Foi declarada vencedora do certame a empresa ÁPICE CONSTRUÇÕES & 

ENGENHARIA EIRELI-ME, CNPJ 32.277.856/0001-03, que executará os serviços 
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pelo valor total de R$295.348,30 (duzentos e noventa e cinco mil trezentos e 

quarenta e oito reais trinta centavos). 

 

Foi deferido prazo nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93 para interposição 

de recurso. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e 

aceita, segue assinada pelos presentes. 

 

Olhos D’Água/MG., 03 de novembro de  2020. 

 

 

Liliane Oliveira Santos.    Alderico de Jesus Chaves (secretário) 

e Presidente da CPL.    Secretário da CPL. 

 

 

Simone de Paula Souza Dias  

Membro da CPL.        

 

 

 


