
 
 

ATA DE SESSÃO TOMADA DE PREÇOS 009/2018 
 
Aos onze  dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às oito horas na sala 

de licitações, reuniu-se a Presidente e os membros da Comissão Permanente de 

Licitação devidamente constituída pelo Sra. Prefeita Municipal, para o ato de 

abertura da sessão da licitação sob a modalidade Tomada de Preços nº 009/2018 

cujo objeto visa a “Contratação de Empresa Especializada para Execução do 

Serviço de Recapeamento de Pavimento Asfáltico em CBUQ – Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente, destinado a cobertura do calçamento de 

pedras no prolongamento da Avenida Florianópolis, no município de São João 

Batista do Glória/MG, incluindo o fornecimento de todos os materiais, 

transporte, serviços e equipamentos necessários.” Manifestou interesse em 

participar, protocolando os envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta comercial) a 

seguinte licitante: DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  inscrita no CNPJ 

nº 00.731.508/0001-60, com endereço à Rua Geórgia, nº 75,  bairro: Eldorado-

Passos/MG, Cep 37.37.902-098, amba credenciada conforme item 4 do edital. A 

presidente iniciou a sessão conferindo a inviolabilidade dos envelopes e em seguida 

passou-se à abertura dos envelopes 01 referente à habilitação. Após minuciosa 

análise da documentação, inclusive validação das certidões online, foi 

constatado por esta comissão de licitação que a licitante participante atendeu   toda 

a exigência do edital quanto aos requisitos de habilitação. Assim sendo, delibera-se 

por habilitar a licitante: Em seguida a licitante por intermédio de seu procurador 

declara a desistência  recursal referente a habilitação, conforme item 7.2.4 do edital. 

Sendo assim passou para a abertura do envelope 02, ( proposta comercial).Dando 

continuidade aos trabalhos verificou-se que a proposta  apresentada pela empresa 

DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA atendeu   todos  requisitos 

necessários e  solicitados no edital.  No qual  a empresa  DUBLIN CONSTRUÇÕES 

E COMERCIO LTDA   apresentou o valor de, R$ 30,90( trinta reais e noventa 

centavos) o metro quadrado. Em análise do preço apresentado e o termo de 

referência, constatou-se que o mesmos encontra-se dentro do preço que vem sendo 

praticado no mercado,  onde  a Comissão de licitação declarou a empresa DUBLIN 

CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA vencedora do certame. Ato contínuo, 

encaminha-se o presente ao Gabinete da Prefeita, autoridade competente, para que 

se proceda a adjudicação e homologação. Em nada mais havendo a tratar, a 

Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e 

aprovada, vai assinada por quem de direito. 

 

 

 
 
 



 
 

 
 


