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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 001/2017 

– SS, Processo nº 04005/2017, conforme transcrito abaixo: 

 
A Comissão Permanente de Licitação  com fulcro no item 5.13 do Edital classificou as propostas 

comerciais na seguinte ordem: 1º lugar:   MECÂNICA PRECISA BIQUENSE LTDA- ME – R$ 
103.214,86; 2º lugar:  CONSTRUTORA HEPAFER LTDA – R$ 127.659,90 e 3º lugar:   
COLUMBIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP– R$ 139.183,71. Após 

análise técnica realizada pela representante da Secretaria de Obras foi verificado que a proponente 

classificada em 1º lugar, MECÂNICA PRECISA BIQUENSE LTDA- ME não atendeu o disposto no 

item 3.1.2.1 do edital, sendo pois, desclassificada. Sendo assim, a Comissão procedeu com a análise da 

proposta da proponente subsequente, CONSTRUTORA HEPAFER LTDA, que também não atendeu ao 

disposto no item 3.1.2.1 do referido instrumento, sendo também desclassificada. Em sequência, a 

Comissão procedeu com a análise da proposta da proponente classificada em 3º lugar: COLUMBIA 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, verificando que a  proponente atendeu a 

todos os termos do edital, sendo a mesma declarada vencedora do certame, com o valor global de R$ 
139.183,71 (cento e trinta e nove mil, cento e oitenta e três reais e setenta e um centavos). 
Considerando a ausência dos representantes legais das proponentes CONSTRUTORA HEPAFER 
LTDA e MECÂNICA PRECISA BIQUENSE LTDA- ME, 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. O envelope de habilitação da proponente inabilitada, que não for 

retirado pela mesma, permanecerá em poder da Comissão até o prazo de 30 (trinta) dias corridos, sendo 

após este prazo expurgado, conforme item 5.17 do edital. Juiz de Fora – MG. Comissão Permanente 

de Licitação. 

 

 

 


