PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1015

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Processo Licitatório nº.: 55/2021
Modalidade: Convite nº 04/2021
Objeto da Licitação: Contratação de Serviço de Confecção de Placas de Alumínio Fundido

Às 14 horas e 27 minutos do dia 05 do mês de abril do ano de 2021, na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal de Vazante, reuniu-se a Comissão Julgadora de Licitações, constituída pela
Portaria n.º 126/2021, sob a presidência de Janaína Maia Fernandes; Maraíza Tavares Oliveira –
Secretária, Nívea Cláudio de Oliveira, Neander Gabriel Corrêa Braga e Vicente de Paulo Peres Membros, para abertura e julgamento das propostas decorrentes do Convite nº 04/2021 – Processo
nº 55/2021. A Presidente apresentou o envelope já rubricado na sessão de encerramento da presente
licitação e solicitou que conferissem sua inviolabilidade. Em prosseguimento, passou à abertura do
envelope proposta, tendo o seu conteúdo sido lido e colocado à disposição para rubrica e análise dos
preços propostos, procedendo-se a apuração do processo. Á vista das exigências constantes do ato
convocatório, a Comissão deliberou: classificar nos termos do inciso I, art. 45 da Lei 8.666/93,
combinado ao item 6.3 do edital a seguinte proposta:
Ordem
Licitante/Proponente
Valor global
1º
FUNDIPATOS LTDA - ME
R$42.000,00
E declarar vencedora, nos termos do item 6.5 do Convite, a proposta apresentada pela empresa
FUNDIPATOS LTDA - ME, no valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Ditos envelopes, respectivos documentos e proposta foram rubricados por quem de direito e anexados ao
processo. Em nada mais havendo, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida
e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(Portaria nº 126/2021)
Presidente: Janaína Maia Fernandes
Secretária: Maraíza Tavares Oliveira
Membros: Nívea Cláudio de Oliveira
Vicente de Paulo Peres

Neander Gabriel Corrêa Braga

