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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Processo Licitatório nº: 80/2021
Modalidade: Tomada de Preços nº 04/2021
Objeto da Licitação: Contratação de empresa de engenharia, incluindo mão de obra, materiais
e disponibilização de equipamentos necessários para execução dos serviços de REFORMA DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS “MARTINHO CAMPOS”, na Comunidade Cabeludo e “NAIR
MELO FRANCO RIBEIRO”, no Distrito de Vazamor.

Às 16 horas e sete minutos do dia 06 do mês de maio 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 Maraíza Tavares Oliveira, estando presentes os
Senhores Alessandro José Ferreira e Erdes Pereira Rodrigues, respectivamente representantes
legais das seguintes empresas: AVANTTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI e
EJR CONSTRUTORA LTDA, para abertura e julgamento das propostas decorrentes da
Tomada de Preços nº 04/2021 – Processo nº 80/2021. 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:
Licitante/Proponente
AVANTTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI
EJR CONSTRUTORA LTDA

Valor Total
Não apresentou proposta item 01
R$373.322,48 item 02
R$265.004,90 item 01
R$326.108,65 item 02

O valor máximo fixado para a referida licitação é de R$306.967,23 para reforma escola
“Martinho Campos”, na Comunidade Cabeludo e R$377.100,18 para reforma da Escola “Nair
Melo Franco Ribeiro”, no Distrito de Vazamor. Elaborado o Mapa da Licitação e a classificação
por fornecedor, a empresa EJR CONSTRUTORA LTDA vencedora do item 01, com o valor
total de R$ 265.004,90 (duzentos e sessenta e cinco mil e quatro reais e noventa centavos)
para execução dos serviços de reforma Escola “Martinho Campos”e a empresa EJR
CONSTRUTORA LTDA vencedora do item 02, com o valor total de R$ 326.108,65 (trezentos
e vinte e seis mil cento e oito reais e sessenta e cinco centavos) para execução dos serviços
de reforma Escola “Nair Melo Franco Ribeiro”. Ditos envelopes, respectivos documentos e
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propostas 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 pela Comissão e licitantes presentes.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(Portaria nº 126/2021)
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Cláudio Alves Pereira de Oliveira

Vicente de Paulo Peres

LICITANTES PRESENTES:
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