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A D J U D I C A Ç Ã O 
   

 
 
 Face à Ata de Abertura e Julgamento da Proposta junto aos presentes autos, 
ADJUDICO como vencedora da presente licitação a empresa: ANDRADE E 
BORBUREMA CONSTRUTORA LTDA - ME com a proposta no valor global de R$ 
145.896,97 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e 
sete centavos) visando a contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para a execução da obra de calçamento no Córrego Vista Alegre Zona Rural, 
no Município de São Félix de Minas. 
 

 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 14 de outubro de 2020. 
 
  
 
 

 
CLEUDISON LUIZ DA SILVA 

Prefeito 
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HOMOLOGAÇÃO 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 26/2020 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 10/2020 
 
 
 HOMOLOGO o resultado do presente Processo Licitatório, que declara como 
vencedora da presente licitação a empresa: ANDRADE E BORBUREMA 
CONSTRUTORA LTDA - ME com a proposta no valor global de R$ 145.896,97 (cento e 
quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) 
visando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a 
execução da obra de calçamento no Córrego Vista Alegre Zona Rural, no Município de 
São Félix de Minas, por apresentar menor proposta, para que a adjudicação nele 
procedida produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
Ciência aos interessados observados as prescrições legais pertinentes. 
 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 14 de outubro de 2020. 
 
 
 

 
CLEUDISON LUIZ DA SILVA 

Prefeito 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

PUBLICAÇÃO 
 
 
 Em cumprimento ao disposto no artigo 16 da Lei Federal n° 8.666/93, com a nova 
redação dada pela Lei n° 8.883/94, de 08 de junho de 1994, a Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, torna público que a empresa: 
ANDRADE E BORBUREMA CONSTRUTORA LTDA - ME com a proposta no valor 
global de R$ 145.896,97 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais 
e noventa e sete centavos), foi julgado vencedor do Processo Licitatório Nº: 26/2020 – 
Tomada de Preços Nº: 10/2020, autuado em 08 de setembro de 2020, com a realização 
do julgamento da proposta no dia 29 de setembro de 2020, razão pela qual será firmado 
contrato com o mesmo, visando os serviços de engenharia para a execução da obra de 
calçamento no Córrego Vista Alegre Zona Rural, no Município de São Félix de Minas, 
em face às Propostas de Preços apresentadas. 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 14 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

 
ANTONIELLY ZAMPIERI PERINI DIAS 

Presidente da CPL 
 


