CÁMARA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
RUA MONSENHOR MÁRIO SILVEIRA nº 300
Tel/fax: 37 3373-1378 CEP 37930-000 — CAPITÓLIO — MG

PROCESSO LICITATÓRIO N". 043/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N". 002/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
ATA DE JL LGAMENTO
Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vime às I3z30 horas, na Sala de Reuniões da
Câmara Municipal de Capitólio/MG. reuniu-se o Pregoeiro .Iaider Michel de Souza e a Equipe de Apoio para

proceder à aberrura da sessão pública para recebimento e julgamento das propostas e dos documentos de
habilitação apresentados na Tomada de Preço nº. 003/2019, Processo Licitatório nº. 043/2019, referente à
contratação de empresa especializada para REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE." NA SEDE
DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. incluindo materiais e mão de obra de acordo com memoriais,
projetos e demais especificações existentes. anexos ao Edital,
O Pregoeiro declarou abena

&

sessão. foi procedido o credenciamento da empresa e recebido os

envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação do licitante abaixo:

I

CNPJ/CPF
l0.782.672/0001-50

Representante

|

Empresa

l

CONSTRUTORA TEIXEIRA Wander Teixeira Gazcm

Identificação

I

É

CPF

&

l

l

*

Sendo

() ÚniCK

ticitanre presente, a etapa de verificação da documentação de habilitação foi
foi aberto

l

, ,A

«

Dando prosseguimento à sessão.

,

028.601,956—61

IGALO'I'T EIRELI

,

o envelope contendo

leclhíd'd.

do Iicitanêe

a proposta

supramencionado. Para julgamento da proposta escrita, será considerado o MENOR PREÇO GLOBAL,
Da análise da proposta, o Pregoeiro verificºu a conformidade da pmpnsm com o edital. listada no
quadro abaixo:

CNPJ/CPF

i

chreseTLante

Empresa

l0.782.672/OOOI-50 TCONSTRUTORA TEIXEIRA

Wander teixeira

l

GAZO'I'T ElRELl
e
Após a abertura dos enveímcs
mil oitocentos e sete reais

(:

:.

%

.

Í

(337.011

Identificação
CPF

”

>*?

028.601956-63
,, ,

menor preço global apresentado foi de R$ 81807216 (oitenta e quatro

dcíexaãlã centavºs). “Cln empresa

aceito pelo pregoeiro por estar

l

tro do valor estimado

t ºl

Construtora Teixeira Gazott Fireli que

fui

(&

CÁMARA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
RUA MONSENHOR MÁRIO SILVEIRA ",º 300
Tel/fax: 37 3373—1378 CEP 37930—000 — CAPITOLIO — MG

Nada mais havendº a tratar. o Pregoeiro encerrou a Sessãoi da qual, para constar. 'lavroufse
ata que lida e achada conforme. vai devidamente assinada pelo Pregoeiro. equipe de apºio e
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*

:

.

MIcheI de Shu/a

EdMRanues

Pregoeirº

Ru

cs Reigado

Equipe de Apom

Llcuanlc:

ander ]:rxeira Gam“
Cnnslmtura Tel: eim Gazzm Fircllí

Lem—

Assessor nrídicu

ulan

da.

inha Meio

qulpc dc Apulu

Em Antúnm Chaves
Fquipc da Apuvu

presente

pelº licitante

presente.
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