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Atos do Poder Executivo
CPL
O Município de Juatuba, -Carta-Convite nº. 004/2016,
PAC -0344/2016 – Contratação de prestação de serviços
de Reforma e Ampliação da Crche Chapeuzinho Vermelho
no município de Juatuba do tipo menor preço global. A
Comissão de Licitações divulga o resultado do julgamento
da fase de propostas do referido processo. A reunião é para
abertura dos envelopes contendo as propostas e analise das
mesmas, prosseguindo os trabalhos os envelopes colocados
a disposição de todos pra conferirem a sua inviolabilidade, a
aberta a palavra ninguém se manifestou, então os envelopes
são abertos e seus conteúdos colocados a disposição de todos
para rubrica, após analise a comissão classificada as propostas
na seguinte ordem: 1º Lugar: Emenge Construções Ltda
com o valor de R$82.689, 50 ( oitenta dois mil, seiscentos e
oitenta nove reais , e cinquenta centavos), 2º lugar: a empresa
Brasilusa Construtora Ltda com valor global R$83.544,81
(Oitenta três mil, quinhentos e quarenta quatro reais e oitenta
um centavos), 3º lugar: TCM - Terraplenagem Construções e
Maquinas Ltda com o valor global de R$85.262,24 (Oitenta
e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte quatro
centavos), sendo assim a comissão declara a empresa Emenge
Construções Ltda com o valor global de R$82.689, 50 (
oitenta dois mil, seiscentos e oitenta nove reais e cinquenta
centavos).A comissão dará prosseguimento ao processo uma
vez que os participantes abriram mão do prazo de recurso.
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