ADJUDICAÇÃO
 Face à Ata de Abertura e Julgamento da Proposta junto aos presentes autos,
ADJUDICO como vencedora da presente licitação a empresa: WR CORREA
CONSTRUTORA com a proposta no valor global de R$ 140.929,30 (cento e quarenta
mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos) visando a contratação de empresa
especializada em serviços de engenharia para a execução de calçamento localizado na
Rua B, Rua 8ª, Rua Jasmim e Rua Orquídea, Bairro Planalto do município de São Felix
de Minas, conforme convênio de saída N° 1491001004/2020 celebrado entre o Estado
de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo, e este Município,
conforme projetos básico.
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HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 32/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº: 12/2020
 HOMOLOGO o resultado do presente Processo Licitatório, que declara como
vencedora da presente licitação a empresa: WR CORREA CONSTRUTORA com a
proposta no valor global de R$ 140.929,30 (cento e quarenta mil, novecentos e vinte e
nove reais e trinta centavos) visando a contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para a execução de calçamento localizado na Rua B, Rua 8ª,
Rua Jasmim e Rua Orquídea, Bairro Planalto do município de São Felix de Minas,
conforme convênio de saída N° 1491001004/2020 celebrado entre o Estado de Minas
Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo, e este Município, conforme
projetos básico, por apresentar menor proposta, para que a adjudicação nele procedida
produza seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência aos interessados observados as prescrições legais pertinentes.
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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:
WR CORREA CONSTRUTORA com a proposta no valor global de R$ 140.929,30 (cento
e quarenta mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos), foi julgado vencedor
do Processo Licitatório Nº: 32/2020 – Tomada de Preços Nº: 11/2020, autuado em 26 de
novembro de 2020, com a realização do julgamento da proposta no dia 12 de janeiro de
2020, razão pela qual será firmado contrato com o mesmo, visando os serviços de
engenharia para a execução de calçamento localizado na Rua B, Rua 8ª, Rua Jasmim e
Rua Orquídea, Bairro Planalto do município de São Felix de Minas, conforme convênio
de saída N° 1491001004/2020 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio
da Secretaria de Estado de Governo, e este Município, conforme projetos básico, em
face às Propostas de Preços apresentadas.
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