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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 Tomada de Preços nº 005/2017 

– SS, Processo nº 04660/2017, 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:  ARTTEC CONSTRUÇÕES LTDA- EPP- 
R$272.028,78; 2º lugar:  CONSTRUTORA ESA RIO LTDA – R$ 299.464,84; 3º lugar:   
ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA – R$ 301.460,27; 4º lugar:   
CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA EPP – R$ 304.400,00; 5º lugar:  
CONSTRUTORA HEPAFER LTDA- R$330.170,77, e; 6º lugar:  POLITEC 
ENGENHARIA LTDA – R$ 332.578,84. Foi verificado que a proposta da proponente 
classificada em primeiro lugar: ARTTEC CONSTRUÇÕES LTDA- EPP  apresentou um 
quantitativo  de 14,4m no item 6.3 (planilha de fls. 193, v. 03), diferente do edital que 
prevê 16m. Sendo assim, com escopo no que prevê o item 5.12 do instrumento 
convocatório, a Comissão Permanente de Licitação procedeu com a correção devida, 
sendo gerada a planilha de fls. 199, v. 03, com o valor global para a UAPs de Santos 
Dumont de R$135.797,64. Sendo assim a Comissão decidiu declarar vencedora do 
certame a sociedade empresária ARTTEC CONSTRUÇÕES LTDA- EPP  com o valor 
global de R$272.323,61 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e três 
reais e sessenta e um centavos).  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 e 

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais-DOE/MG. 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. 

 

 

 


