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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Processo Licitatório nº: 177/2020
Modalidade: Tomada de Preços nº 18/2020
Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em Construção Civil (Engenharia),
com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos necessários para
Construção do Centro Municipal de Hidroterapia e Hidroginástica, cujas coordenadas geográficas
são 17°59’53.1”S 46°54’06.5”W.

Às 8h40min do dia 18 do mês de Setembro do ano de 2020, na sala de reuniões da Prefeitura
Municipal de Vazante, reuniu-se a Comissão Julgadora de Licitações, constituída pela Portaria n.º
157/2020, sob a presidência de Cláudia Regina Ferreira, estando presente o Senhor Daniel Alves de
Andrade, CPF: 041.801.991-65 representante legal da empresa: DSM CONSTRUTORA LTDA,
CNPJ: 20.384.813/0001-30, para abertura e julgamento das propostas decorrentes da Tomada de
Preços nº 18/2020 – Processo nº 177/2020. Aberta a sessão pela Presidente da Comissão de
Licitação, deu-se abertura do envelope nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS das proponentes
consideradas HABILITADAS, sendo conferidas as propostas apresentadas, por todos os membros
da comissão e licitantes presentes, contendo proposta de preços, planilha de serviços, cronograma
físico financeiro, sendo conferido os itens da planilha orçamentária e como as proponentes estavam
de acordo com o edital de licitação, foram consideradas CLASSIFICADAS nos termos do inciso I,
art. 45 da Lei 8.666/93, combinado ao item 7 do edital as seguintes propostas:
Ordem

Licitante/Proponente

Valor global

1º

DSM CONSTRUTORA LTDA

R$166.008,28

2º

CONSTRUTORA HB MENDES EIRELI-ME

R$192.562,73

3º

CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA

R$193.041,94

O engenheiro Neander – Assessoria técnica do Município questionou ao representante o valor do
item 18.2.1 do plano de trabalho, considerado o de maior relevância, que o valor proposto está
consideravelmente inferior à planilha que originou o processo, o representante solicitou que
constasse em ata que referido preço está correto e não será objeto de pedido de realinhamento, sendo
exeqüível pelo valor proposto. Elaborado o Mapa da Licitação e a classificação por fornecedor ficou
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da seguinte forma: a empresa DSM CONSTRUTORA LTDA vencedora, com o valor global de
R$166.008,28 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Oito Reais e Vinte e Oito Centavos). Ditos envelopes, respectivas propostas foram rubricados por quem de direito e anexados ao processo. Nada mais
havendo, a Presidente encerrou a sessão, oficializando que o extrato do julgamento ora proferido
será devidamente publicado em: https://www.vazante.mg.gov.br/editais-e-licitacoes/, lavrando-se a
presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão e licitante presente.
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