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ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO 
    

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 13h 
(treze horas), reuniram-se os Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso: Luiz Antônio da Silva – Presidente, Golias Gomes – 
Secretário e Pedro de Moura Campos – Membro, nomeados estes pela Portaria nº 
059/2019, de 08/04/2019, para efetuar o recebimento e abertura dos Envelopes de 
Habilitação referente ao Processo de Licitação de nº 021/2019 – Tomada de Preços de 
n.º 001/2019, tipo Menor Preço Global, cujo objetivo é a “Contratação de empresa para 
obras de implantação de rede de abastecimento e distribuição de água, em tubo de 
PVC soldável com 3.090 m, no Bairro Ponte de Pedra, conforme 1º Termo Aditivo ao 
Convênio nº 1491000776/2017, por intermédio da SEGOV/PADEM”. No horário 
previsto no Edital, o Presidente fez a abertura do certame, sendo que para este ato foi 
feito o credenciado do Senhor José Carlos Valente Silva Junior, portador do CPF nº 

038.565.629-74, sócio e representante da Empresa J.S. Valente Terraplanagem Ltda 

- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.724.121/0001-56, com sede na Rua Geraldo G. 
Guimarães, nº 80, Centro, na Cidade de Potim, S.P. Na sequência, verificado a 
inviolabilidade dos envelopes, os quais foram rubricados pelos Membros da Comissão 
e representante, foi aberto o envelope para habilitação. A Documentação da Empresa 
foi devidamente rubricada e analisada pelos Membros da Comissão, constatando–se 
que a mesma estava conforme exigida no Edital e portanto, a empresa supra citada foi 
habilitada para a próxima fase, ou seja, para Sessão de Julgamento de Proposta 
Comercial. Nada mais havendo a registrar, foi lavrada esta Ata que após lida e achada 
conforme vai devidamente assinada pelo Presidente, Secretário e Membro desta 
Comissão e pelo representante credenciado.   

 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

    
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 13h 

(treze horas), reuniram-se os Membros da Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso: Luiz Antônio da Silva – Presidente, Golias Gomes – 
Secretário e Pedro de Moura Campos – Membro, nomeados estes pela Portaria nº 
059/2019, de 08/04/2019, para efetuar a abertura do Envelope de Proposta Comercial 
referente ao Processo de Licitação de nº 021/2019 – Tomada de Preços de n.º 
001/2019, tipo Menor Preço Global, cujo objetivo é a “Contratação de empresa para 
obras de implantação de rede de abastecimento e distribuição de água, em tubo de 
PVC soldável com 3.090 m, no Bairro Ponte de Pedra, conforme 1º Termo Aditivo ao 
Convênio nº 1491000776/2017, por intermédio da SEGOV/PADEM”, onde, na sessão 

de habilitação, foi habilitada a empresa J.S. Valente Terraplanagem Ltda - ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 21.724.121/0001-56, com sede na Rua Geraldo G. 
Guimarães, nº 80, Centro, na Cidade de Potim, S.P. Iniciado a sessão de Julgamento 
da Proposta, foi aberto o envelope da licitante, para análise da Proposta Comercial que 

foi rubrica por todos. A empresa apresentou o valor de R$ 94.773,06 (noventa e 

quatro mil setecentos e setenta e três reais e seis centavos) para a realização das 
obras.  Como o preço apresentado está dentro das estimativas, conforme planilha 
orçamentária de preços, a empresa foi declarada vencedora do certame. Nada mais 
havendo a registrar, foi lavrada esta Ata que após lida e achada conforme vai 
devidamente assinada pelo Presidente, Secretário e Membro desta Comissão e pelo 
representante credenciado.   
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