ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO
JULGAMENTO FINAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
Proc. Adm. Nº 1864/2019
1. Abertura da Sessão
Às 09h00min do dia 01 de novembro de 2019 (01/11/2019), a Comissão Permanente de
Licitação do Município de Perolândia, na pessoa de seu presidente Senhor Leonardo
Alexandre Barbosa e demais membros presentes: Rafael Freitas de Sousa e Luceni Ferreira
de Souza, designada pelo Decreto nº 110/2019, com base na Lei nº 8.666/1993, de 21 de
junho de 1993, para continuar os procedimentos relativos ao julgamento das propostas da
tomada de preços 003/2019 cujo objeto é contratação de empresa especializada em execução
de obras e serviços de engenharia civil, para construção de uma Academia da Saúde no
município de Perolândia, conforme padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Tendo precluido o prazo de interposição de recursos, quanto ao resultado do julgamento das
propostas, de 05 (cinco) dias, foi publicado a ata nos seguintes meios de comunicação
oficial: site oficial do municipio www.perolandia.go.gov.br e no Placard da Prefeitura
Municipal de Perolândia no dia e no do diário oficial do municipio www.agm.go.org.br no
25/10/2019. NÃO FOI APRESENTADO NENHUM TIPO DE RECURSO A ESTA
COMISSÃO.
Assim, considerando o critério de julgamento proposto, sendo o valor compatível com o
orçamento prévio elaborado pela administração, declarou-se vencedora do certame a licitane
ELIS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
26.613.922/0001-68, valor Global de R$ 115.886,40 (Cento e Quinze Mil Oitocentos e
Oitenta e Seis Reais e Quarenta Centavos).
Declarado a vencedora, informa os membros da comissão que o resultado está sujeito a
ajudicação e homologação por ato da autoridade administrativa competente e que será
publicado n Diário Oficial do Municipio www.agm-go.org.br e no site
www.perolandia.go.gov.br. Sem nada mais a tratar fica encerrada essa sessão que vai
assinada pelos menbros da comissão.
Comissão de Licitações:

LEONARDO ALEXANDRE BARBOSA
Presidente da CPL
Rua Jose Alves Vilela s/n° Centro – Perolândia/GO – CEP 75823-000
Fones: (64) 3639-1133 – 1112 – E-mail: gabinete@perolandia.go.gov.br

RAFAEL FREITAS DE SOUSA
Membro da CPL

LUCENI FERREIRA DE SOUSA
Membro da CPL

Rua Jose Alves Vilela s/n° Centro – Perolândia/GO – CEP 75823-000
Fones: (64) 3639-1133 – 1112 – E-mail: gabinete@perolandia.go.gov.br

