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AVISO 

 

A Comissão Permanente de Licitação informa o resultado da análise das propostas apresentadas 

pelas sociedades empresárias habilitadas do certame, referente à Concorrência nº 004/2017 – SE, 

Processo nº 03629/2017, conforme transcrito abaixo: 

 

A Comissão Permanente de Licitação  após análise técnica realizada pela representante da 

Secretaria de Obras as propostas comerciais foram classificadas,  com fulcro no item 5.13 do 

Edital, na seguinte ordem: 1º lugar:   LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES 
EIRELLI – R$ 983.097,35; 2º lugar:  COLUMBIA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP – R$ 1.226.776,48; 3º lugar:   APX ENGENHARIA 
LTDA – R$ 1.234.123,69; 4º lugar:   ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO 
LTDA – R$ 1.237.280,35. Verificou-se que a proponente classificada em 1º lugar LOGOS 
EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELLI atendeu a todas as exigências do Edital, 

declarando-se, pois, a mesma vencedora do certame, com o valor global de R$ 983.097,35 
(novecentos e oitenta e três mil, noventa e sete reais e trinta e cinco centavos). Considerando 

a ausência dos representantes legais das proponentes ZAQUIEU ARQUITETURA E 
CONSTRUÇÃO LTDA, LOGOS EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES EIRELLI e APX 
ENGENHARIA LTDA  será aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de 

recurso relativo a esta fase, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93, o qual começará a fluir a 

partir da publicação do resultado no Diário Oficial do Município-DOM, Diário Oficial do Estado 

de Minas Gerais-DOE/MG e Diário Oficial da União - DOU. Os envelopes de habilitação das 

proponentes inabilitadas, que não forem retirados pelas mesmas, permanecerão em poder da 

Comissão até o prazo de 30 (trinta) dias  corridos, sendo após este prazo expurgados, conforme 

item 5.17 do edital. Juiz de Fora – MG. Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

 


