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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE TOMADA DE PREÇOS 
 

Às 13h30min do dia  de 13 de julho de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Carandaí – MG 
reuniram-se a comissão de Licitação, designados pela Portaria 107/2020, 10/03/2020, para a 
continuidade da Sessão Pública de Licitação, Tomada de Preços nº 004/2020, autorizado pelo 
Processo nº 047/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para pavimentação 
de vias urbanas em blocos de concreto pré-moldado, conforme especificações contidas no citado 
processo. 
  
Após a fase inicial, composta pela abertura dos envelopes de habilitação, julgamento das 
documentações técnicas apresentadas e prazo para a interposição de recurso, a sessão pública de 
licitação tem continuidade.  
 
NOTA: A data e horário do certame foi publicado no Diário Oficial do Município e comunicado a todas 
as empresas, conforme constam nos autos do processo.  
 
Prosseguindo, nesta fase procedeu-se a abertura da proposta de preço das licitantes habilitadas, sendo 
verificado o seguinte resultado. 
 

Licitante Valor Ofertado 

COIMA – Consultoria de 
Infra Estrutura e Meio 
Ambiente Ltda 

R$ 1.579.200,36 (um milhão, quinhentos e setenta mil e duzentos 
reais e trinta e seis centavos). 

J COTA Construção e 
Locação EIRELI 

R$ 1.475.350,54 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, 
trezentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos). 

EPROMEC Construtora 
EIRELI 

R$ 1.257.342,81 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, 
trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos). 

PAVIMENTADORA 
QUEBRA MACHADO LTDA 

R$ 1.767.157,96 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, cento 
e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos). 

PORTICO 
INCORPORADORA E 
CONSTRUTORA LTDA – 
ME 

R$ 1.842.989,40 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, 
novecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos). 

 
O Presidente da Comissão, de forma a proceder à correta análise dos preços ofertados, abriu prazo de 
03 (três) dias úteis para a comissão analisar as propostas. 
 
Nada mais havendo a tratar, segue a ATA assinada pelo presidente e os membros da CPL. 
 
 

Gustavo Franco dos Santos 
Presidente da CPL 

 
Matheus Alexandre da Silva Carvalho    Patrícia Aparecida de Sousa Silva 


