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ATA DA REUNIÃO PÚBLICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DO 

PROCESSO SA/DL - Nº 139/2.019. 
 

Às catorze horas do dia primeiro de setembro de dois mil e vinte, na sala de reuniões da 

Prefeitura de Monte Alto, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Monte Alto, na Rua 

Dr. Raul da Rocha Medeiros nº l.390, na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, 

reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações para o novo julgamento das propostas 

comerciais das empresas: Lagotela Eireli, K & G Construtora Garcia Ltda. e MCG Projetos 

de Engenharia Ltda. EPP, habilitadas na primeira fase do certame e que reapresentaram suas 

propostas, escoimadas das causa que as desclassificaram, nos termos da decisão deste 

Colegiado, publicada no Diário Oficial do Município, de 15 de agosto passado. Sob a 

presidência do senhor Antônio Aparecido Ferreira Frasão, compareceram à reunião os 

senhores: Adair Teixeira e Tadeu Veronezi Nunes, membros da Comissão constituída pela 

Portaria nº 10.321, de 29 de abril de 2.020 e, Luís Eduardo Arruda Soares, este na condição 

de secretário. Havendo quórum suficiente e sem a presença dos representantes das empresas, 

o Presidente declarou aberta a sessão pública e autorizou a abertura dos envelopes de 

proposta que se achavam intactos e lacrados e salientou que a empresa Valfer Construções e 

Comércio Eireli EPP, licitante habilitada, embora convocada, não apresentou nova proposta 

de preços. Em ato continuo, a Comissão passou para fase de exame das cotações 

apresentadas, verificando os seguintes preços: Lagotela Eireli, valor total de R$ 748.476,76 

(setecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e seis 

centavos), K & G Construtora Garcia Ltda., valor total de R$ 845.839,15 (oitocentos e 

quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quinze centavos) e MCG Projetos de 

Engenharia Ltda. EPP, valor total de R$ 814.817,02 (oitocentos e catorze mil, oitocentos e 

dezessete reais e dois centavos). Apurou-se que a empresa Lagotela Eireli ofertou o menor 

preços para o objeto licitado e, após ampla conferência dos valores unitários, subtotais e 

total de sua proposta, foi eleita vencedora do certame. Como ninguém quis fazer uso da 

palavra ou pronunciar-se a respeito, o senhor presidente declarou encerrada a sessão pública 
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não sem antes determinar ao secretário, que registrasse detalhadamente os trabalhos 

realizados, encartasse nos autos do processo todas as propostas examinadas e providenciasse 

a divulgação do resultado. 

 

 

 

 

 

 

LUÍS EDUARDO ARRUDA SOARES      ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA FRASÃO 

         SECRETÁRIO                                                           PRESIDENTE   

 

 

 

TADEU VERONEZI NUNES                                                          ADAIR TEIXEIRA                                

       MEMBRO                                                                                           MEMBRO  
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇOES 
 

Processo: SA/DL  nº 139/2.019.  

Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de obras de 

revitalização do Centro Cívico Dr. Elias Bahdur, com construção de pavilhão, 

adequação do Centro de Informações, Conservatório, pavimentação em concreto 

entre outros serviços. 

 

A Comissão Permanente de Licitações comunica aos interessados na TOMADA DE 

PREÇOS nº 15/2.019, que após novo julgamento das propostas das empresas 

habilitadas no certame, Resolveu: 

 

Classificar as propostas das empresas: Lagotela Eireli, K & G Construtora Garcia 

Ltda. e MCG Projetos de Engenharia Ltda. EPP, pela regularidade formal dos 

requisitos exigidos no Edital pertinente.  

  

Eleger vencedora do certame a proposta da empresa Lagotela Eireli, valor total de R$ 

748.476,76 (setecentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e 

setenta e seis centavos). 

 

 

Oferecer na forma da lei, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da presente 

decisão, para a interposição de eventuais recursos administrativos e neste mesmo 

prazo fica franqueado aos licitantes vistas ao processo. 

 

Publique-se. 

 

Monte Alto/SP, 2 de setembro de 2.020. 

 

 

 

Antônio Aparecido Ferreira Frasão 

Presidente  

 

 

 

 


