PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1234

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

Processo Licitatório nº: 002/2019
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2019
Objeto da Licitação: Eventual e Futura Execução de Serviço de Tapa-Buracos com mão-de-obra
especializada; incluindo emulsão asfáltica, pintura de ligação, transporte do material, varrição,
retirada de entulho, preenchimentos com agregados e compactação, nas avenidas, ruas e logradouros
públicos do Município de Vazante e Distritos de Vazamor e Claro de Minas e nos Vilarejos do
Município (800 toneladas Concreto Betuminoso Usinado à Quente).

Às 9h25min do dia 21 do mês de Janeiro do ano de 2019, na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal de Vazante, reuniu-se a Comissão Julgadora de Licitações, constituída pela Portaria n.º
001/2019, sob a presidência de Eliete Aparecida de Oliveira Nunes, estando presente o Senhor
Rodrigo Pereira Araújo Rodrigues, representante legal da empresa: ESTRELA
INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 41.804.972/0001-16, para abertura e julgamento da proposta
decorrente da Tomada de Preços nº 001/2019 – Processo nº 002/2019. Inicialmente foi
disponibilizado o envelope contendo a proposta de preços para que os presentes conferissem a sua
inviolabilidade, nada tendo sido contestado. Em seguida, a Presidente da Comissão procedeu à
abertura do envelope contendo a proposta de preços da licitante habilitada no certame, sendo esta
colocada à disposição dos presentes para ser verificada e rubricada. O valor global apresentado pela
empresa é de R$432.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Reais), sendo assim, fica a empresa
ESTRELA INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 41.804.972/0001-16, declarada vencedora do
presente certame, com o valor unitário de R$540,00/ton e total global de R$432.000,00
(Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Reais). Fica a empresa intimada do inteiro teor desta Ata de
julgamento da proposta de preços, que será publicada no site do Município. O processo será
encaminhado ao Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, para análise e manifestação
sobre a contratação do objeto. Colocada a palavra a disposição dos presentes, todos declinaram do
direito de usá-la. Nada mais digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por
todos os presentes.
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Secretária: Cláudia Regina Ferreira

Membros: Simone Fátima da Silva

Maraíza Tavares Oliveira

Vicente de Paulo Peres

LICITANTE PRESENTE: Estrela Infraestrutura Ltda - Rodrigo Pereira Araújo Rodrigues

