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As 14hOOmin(quatorze) horas do dia 22 de Dezembro de 2015, a comissão
permanente de licitação, do município de Mairipotaba-Goiás, reuniu-se na Secretaria
de Administração da Prefeitura Municipal, publicamente com a finalidade para
proceder ao julgamento da proposta de preços apresentada pelo interessado
habilitado no certame licitatório, na modalidade de Tomada de Preço N° 002/2015,
tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global. Iniciados os trabalhos o
Senhor Presidente da Comissão informou aos demais membros que as empresas
habilitadas na sessão do dia 11 de dezembro de 2015; EMPRESA 01: MAF
CONSTURUTORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n. 20.938.378/0001-48 e
EMPRESA 02: MVA CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ n.
07.762.888/0001-49 foram informadas via e-mail no dia 21/12/2015 que a sessão para
abertura dos envelopes de proposta de preço seria realizada dia 22 de dezembro de
2015 as 14hOOmin (quatorze) horas. Porém as empresas citadas acima não
compareceram a sessão. Em seguida procedeu à abertura dos envelopes nO02
contendo a proposta de preços, que foi rubricada pelos membros da Comissão
Presentes, apresentando-se a seguinte cotação por seu respectivo concorrente:
EMPRESA 01: MAF CONSTURUTORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n.
20.938.378/0001-48; a qual apresentou o preço, prazo de execução do objeto e
validade da proposta da seguinte forma; Valor da Proposta: R$ 280.327,26 (Duzentos
e Oitenta Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos), prazo para
execução do objeto: 120 (Cento e Vinte) dias validade da proposta: 60 (sessenta) dias
corridos a partir da data de recebimento das propostas pela comissão permanente de
licitações. EMPRESA 02: MVA CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ n.
07.762.888/0001-49; a qual apresentou o preço, prazo de execução do objeto e
validade da proposta da seguinte forma; Valor da Proposta: R$ 282.845,48 (Duzentos
e Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito
Centavos), prazo para execução do objeto: 120 (Cento e Vinte) dias corridos, validade
da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da sua
apresentação, por cumprimento às exigências previstas no Edital e considerando o
critério de julgamento de menor preço global, e ainda, Levando em consideração que
a participante vencedora apresentou sua proposta devidamente formalizada na forma
da Lei, e que a proposta apresentada ser o menor preço cotado e que satisfaz as
exigências e necessidades do Município, como também da Administração, a Comissão
Permanente de Licitação resolveu adjudicar o fornecimento dos serviços do
proponente, remetendo o processo licitatório ao Sr. Ademir Antônio de Sousa, Prefeito
Municipal, para, se quiser, na forma da legislação vigente, homologar. Nada mais
havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que, lida e
aprovada, vai assinada pela Comissão e pelos demais presentes.

Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Mairipotaba-Go, aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2015.
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