ATA DA SESSÃO DE ABERTURA TOMADA DE PREÇOS nº 013/2020
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA

As 08h00min horas do dia 28 de Setembro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal
de Diamantino, situada na Av. JPF Mendes, 2287, Jardim Eldorado, cidade de
Diamantino, Estado de Mato Grosso, reuniu-se a Comissão Permanente de
Licitação, de acordo com o disposto na Portaria Nº. 095/2020, alterada pela portaria
nº 221/2010, para procederem ao inicio da Tomada de Preços nº 013/2020 para:
TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO EM
RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT. No dia marcado para a
abertura da sessão de julgamento do processo supracitado, constatamos a presença
de uma única empresa interessada no certame quais tinham representantes
presentes na sessão sendo ela a empresa: 1 – WELLOX CONSTRUTORA E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 30.515.116/0001-24,
neste ato representado pela sua procuradora a Srª Neide Patrícia Lemes Tsutsui,
portadora do RG nº 02392017630 expedida pelo DETRAN de Rosário Oeste - MT e
do CPF nº 924.871.731-49. Portanto a empresa entregou os seus envelopes dentro
do prazo regulamentar estabelecido no edital para a entrega dos envelopes, ou seja,
até as 08h00 horas do dia supracitado, a empresa acima qualificada entregou os
envelopes de habilitação e proposta de preços a CPL devidamente lacrados, quais
foram imediatamente vistados por todos os presentes. Após todos vistarem os
envelopes o presidente da CPL informou que na recebeu nenhum envelope sob
protocolo. O presidente então explanou sobre como os trabalhos seriam procedidos
e posteriormente deu inicio a sessão. Iniciada a sessão a CPL solicitou os
documentos para o credenciamento da empresa presente no certame, os
documentos foram analisados e constatamos que os documentos apresentados pela
empresa no credenciamento estavam de acordo com o edital. Assim, tudo estando
em ordem, o Presidente declarou iniciada a presente sessão de abertura. Em ato
continuo determinou a abertura dos envelopes dizendo conter as documentações
para habilitação do licitante. Aberto os envelopes, todos os documentos foram
examinados e vistados pela CPL, qual procedeu com a conferência dos documentos
onde foi constatado por parte da CPL que a empresa WELLOX CONSTRUTORA E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, apresentou todos os documentos de
acordo com o solicitado em edital, sendo a mesma devidamente habilitada no
certame. Por fim, o Presidente da CPL perguntou se alguém teria alguma
manifestação sobre a fase de habilitação, todos os presentes explanaram que NÃO.
Diante disso passamos à abertura dos envelopes contendo a proposta de preços da
empresa habilitada no certame, e os mesmos vistaram a proposta, onde foi
constatado que a empresa ficou classificada da seguinte forma: 1 - WELLOX
CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com o valor de R$
1.761.030,16 (Um milhão setecentos e sessenta e um mil e trinta reais e dezesseis
centavos). A proposta foi devidamente conferida por todos os presentes onde foi
constatado que a empresa atendeu a todos os requisitos editalicios. O Presidente da
CPL então chamou a sessão o engenheiro civil da Prefeitura para que o mesmo
analisa-se o conteúdo da proposta de preços, o mesmo analisou e constatou a sua
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conformidade com o edital. Diante disso, o Presidente da CPL perguntou se alguém
teria interesse em interpor recursos da fase de abertura e julgamento da proposta,
todos os presentes explanaram que NÃO. Sendo assim, a Comissão Permanente de
Licitação resolve declarar por unanimidade a empresa WELLOX CONSTRUTORA E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com o valor de R$ 1.761.030,16 (Um
milhão setecentos e sessenta e um mil e trinta reais e dezesseis centavos),
vencedora do certame. Nada mais a declarar o Presidente da CPL, determinou que
lavrasse a presente ata imprimindo a em duas vias de igual teor e forma, para que
fosse assinada e encaminhada a autoridade competente para sua devida
apreciação.

NICHOLAS DA COSTA MACHADO
Presidente da CPL.
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