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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: 
 
 W R CORREA CONSTRUTORA apresentou as seguintes propostas: 

ITEM 1: Pavimentação do Córrego Santa Barbara próximo à Fazenda do Sr. Zeca Freitas 

- R$ 298.312,13 (duzentos e noventa e oi mil, trezentos e doze reais e treze 

centavos); 

ITEM 2 - Pavimentação do Córrego Santa Barbara próximo à Fazenda do Sr. Vindilino - 

R$ 171.082,13 (cento e setenta e um mil, oitenta e dois reais e treze centavos); 

 visando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a 
execução da pavimentação de estradas vicinais no Córrego Santa Bárbara, Zona Rural 
do município de São Félix de Minas, objetivando a execução de ações relativas ao plano 
de ação 0903-004517, emenda n° 35950017 do Orçamento Federal, através da 
transferência especial, ação n° 0EC2. 
 

 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 21 de setembro de 2020. 
 
  
 
 

 
CLEUDISON LUIZ DA SILVA 

Prefeito 
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HOMOLOGAÇÃO 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 24/2020 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 09/2020 
 
 
 HOMOLOGO o resultado do presente Processo Licitatório, que declara como 
vencedora da presente licitação a empresa: 
 
 W R CORREA CONSTRUTORA apresentou as seguintes propostas: 

ITEM 1: Pavimentação do Córrego Santa Barbara próximo à Fazenda do Sr. Zeca Freitas 

- R$ 298.312,13 (duzentos e noventa e oi mil, trezentos e doze reais e treze 

centavos); 

ITEM 2 - Pavimentação do Córrego Santa Barbara próximo à Fazenda do Sr. Vindilino - 

R$ 171.082,13 (cento e setenta e um mil, oitenta e dois reais e treze centavos); 

visando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a 
execução da pavimentação de estradas vicinais no Córrego Santa Bárbara, Zona Rural 
do município de São Félix de Minas, objetivando a execução de ações relativas ao plano 
de ação 0903-004517, emenda n° 35950017 do Orçamento Federal, através da 
transferência especial, ação n° 0EC2, 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, 21 de setembro 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:  
 
 W R CORREA CONSTRUTORA apresentou as seguintes propostas: 

ITEM 1: Pavimentação do Córrego Santa Barbara próximo à Fazenda do Sr. Zeca Freitas 

- R$ 298.312,13 (duzentos e noventa e oi mil, trezentos e doze reais e treze 

centavos); 

ITEM 2 - Pavimentação do Córrego Santa Barbara próximo à Fazenda do Sr. Vindilino - 

R$ 171.082,13 (cento e setenta e um mil, oitenta e dois reais e treze centavos); 

foi julgado vencedor do Processo Licitatório Nº: 24/2020– Tomada de Preços Nº: 
09/2020, autuado em 18 de agosto de 2020, com a realização do julgamento da proposta 
no dia 09 de setembro de 2020, razão pela qual serão firmados contratos com o mesmo, 
visando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a 
execução da pavimentação de estradas vicinais no Córrego Santa Bárbara, Zona Rural 
do município de São Félix de Minas, objetivando a execução de ações relativas ao plano 
de ação 0903-004517, emenda n° 35950017 do Orçamento Federal, através da 
transferência especial, ação n° 0EC2 em face às Propostas de Preços apresentadas. 
 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, 21 de setembro de 2020. 
 
 
 
 

 
ANTONIELLY ZAMPIERI PERINI DIAS 

Presidente da CPL 
 
 
 
 

 

 

 

 


