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ATA  DE  SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 
 
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze  horas e 
trinta minutos, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, 
reuniu-se a Presidente e Comissão de Licitação devidamente constituída pelo Sra. 
Prefeita, para o ato da Sessão da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019, cujo objeto visa a 
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de 
Recuperação de Pavimentação Asfáltica - Tapa Buracos em CBUQ – Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente em Diversas Vias Públicas do Município de São João 
Batista do Glória/MG, incluindo o fornecimento de todos os materiais, transporte, 
serviços e equipamentos necessários. Mostrou interesse em participar do referido 
certame fazendo o CRC conforme item 3.1 do edital as seguintes empresas: DUBLIN 
CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 
00.731.508/0001-60, com sede administrativa na Rua Georgia,, n° 75, Bairro Parque 
Residencial Eldorado, Passos/MG, CEP: 37.902-098, neste ato  representado pelo senhor 
Eduardo Renno Schiavetto, inscrito no CPF: 047.835.376-66. Dando início à Sessão, a 
Presidente passou-se à abertura do envelope 01 (habilitação), após minuciosa análise da 
documentação, constatou-se que a documentação apresentada pela licitante presente 
DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI estavam em pleno acordo com o edital. 
Na própria Sessão de Licitação foi realizada a consulta e validação das Certidões 
online, e todas foram validadas, onde a empresa  foi declarada  HABILITADA. A  licitante 
declarou  a desistência do direito de interpor recursos, formalizada junto a documentação 
de  habilitação, conforme  item 7.2.4 do edital,  sendo assim a Comissão de Licitação 
passou para abertura do envelope (02) de Propostas. Dando continuidade aos trabalhos 
verificou-se que a proposta  apresentada pelas empresa acima citada atendeu   todos  
requisitos necessários e  solicitados no edital.  No qual  a empresa  DUBLIN 
CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI  apresentou o valor de, R$ 645,00 seiscentos e 
quarenta e cinco reais ) a tonelada. 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 EIRELI,  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. 
 


