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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE TOMADA DE PREÇOS 
 

Às 13h30min do dia  de 09 março de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Carandaí – MG reuniram-se a 
comissão de Licitação, designados pela Portaria 014/2020, 06/01/2020, para realização da Sessão Pública de 
Licitação, da modalidade Tomada de Preços nº 002/2019, autorizado pelo Processo nº 020/2019, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada para reforma do Espaço Municipal de lazer (Edificação Existente), situado na Rua 

Baronesa da Santa Cecília, 20, bairro Garças. 

  
DA PUBLICIDADE 

 
Constatei que o extrato resumido do Edital foi publicado no Diário Oficial do município e da União, no dia 21/02/2020, 
no quadro de aviso e no site, ambos do Município. Houve, portanto, ampla divulgação do respectivo processo, sendo 
observado na integra os preceitos legais de publicação.  
 

DO CREDENCIAMENTO CRC 
 

Prosseguindo os trabalhos, a Comissão Permanente de Licitação verificou que há diversas empresas cadastradas 
junto ao Município de Carandaí apta ao objeto em questão. 
 

DA HABILITAÇÃO 
 

Na abertura da sessão, verificou-se que houve a participação da empresa LD CONTRUCOES E COMERCIO 
LTDA – ME. 

Prosseguindo à análise de toda documentação apresentada por parte da empresa verificou-se que a empresa 
apresentou toda documentação conforme exigido em Edital. 

Em seguida, a empresa apresentou renúncia expressa de seu direito recursal. 
 

DA PROPOSTA 
 
Dando sequência, aberto os envelopes de Proposta constatou-se o seguinte resultado na referida fase: 
 
 

 A empresa LD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA – ME apresentou proposta válida no valor de R$ 
295.022,13 (Duzentos e noventa e cinco mil, vinte e dois reais e treze centavos); 

 
 
Após análise da proposta acima por parte desta Comissão, apurou-se como a proposta mais vantajosa à apresentada 
pela empresa LD CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA – ME ficando declarada vencedora deste certame. 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelos membros da comissão de licitação e 
as empresas presentes. 

___________________________________________ 
Gustavo Franco dos Santos 

Presidente da CPL 


