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Administração 2017/2020

ATA
DA
REUNIÃO
DE
ABERTURA
DOS
ENVELOPES
“DOCUMENTAÇÃO”, RELATIVOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº
061/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021.
Ao(s) 28 dias do mês de Maio, do ano de 2021, às 08:45 horas, com
observância às disposições contidas no instrumento convocatório e na Lei de
Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação desta
Prefeitura, com a finalidade de analisar os documentos apresentados,
referentes ao processo em epígrafe. Aberta a sessão, constatamos que todos
os convidados apresentaram os envelopes “Documentação” e “Proposta”.
Examinados os documentos apresentados e constatada a sua regularidade, de
acordo com o que preceitua a Lei nº 8.666/93, a Comissão deliberou:
1 - Habilitada(s) a(s) seguinte(s) licitante(s), por apresentar toda a
documentação exigida e dentro do prazo de validade:
Nº
01

PROPONENTE
ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

2 - Ocorrências:
O presente renuncia a fase recursal.
Os presentes que assinam a ata, não têm qualquer objeção a respeito do
cumprimento das formalidades legais durante a licitação, nada tendo a
reclamar com relação à publicidade, especificações, informações sobre o
assunto e imparcialidade da comissão de licitação.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, que depois de lida e
aprovada, foi por todos assinada.
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/MG, 28 de Maio de 2020.
Presidente:
_________________________________________________________
Membros:
__________________________________________________________
Proponentes:
_______________________________________________________
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ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE
PREÇOS”, RELATIVOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021,
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021.

Ao(s) 28 dias do mês de Maio, do ano de 2021, às 09:00 horas, com
observância às disposições contidas no instrumento convocatório e na Lei de
Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação desta
Prefeitura, com a finalidade de julgar as propostas apresentadas referente ao
processo em epígrafe. Aberta a sessão, constatamos que todos os convidados
apresentaram propostas.
Examinadas as propostas e constatada a sua regularidade, de acordo com o
que preceitua a Lei nº 8.666/93, a Comissão deliberou:

1 - Vencedora a(s) seguinte(s) proposta(s), por apresentar menor preço para a
prestação do serviço:

Nº
01

PROPONENTE
ECOLÓGICA
SERVIÇOS
EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR TOTAL

ITEM
E 01

VALOR R$
R$742.702,46

O presente renuncia a fase recursal.
Os presentes que assinam a ata, não têm qualquer objeção a respeito do
cumprimento das formalidades legais durante a licitação, nada tendo a
reclamar com relação à publicidade, especificações, informações sobre o
assunto e imparcialidade da comissão de licitação.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, que depois de lida e
aprovada, foi por todos assinada, e será encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal
para fins de homologação e adjudicação.
Prefeitura Municipal de Lagoa Grande/MG, 28 de Maio de 2021.

Presidente:
_________________________________________________________
Membros:
__________________________________________________________

Proponentes: ______________________________________________

