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2ª ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À TOMADA 

DE PREÇOS Nº. 001/2022 – ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA 

 

Aos vinte e um dia dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às oito 

horas e trinta minutos reuniram-se em sessão pública o Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação do SAAE de Lambari - MG e os membros de apoio ao fim 

relacionados para segunda sessão referente à Tomada de Preços nº. 001/2022, cujo 

objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 

especializada para execução de rede coletora de esgoto sanitário junto ao Córrego 

das Flores no bairro Pinhão Roxo, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos, não havendo representante presente da única 

empresa habilitada. 

Transcorrido o prazo para interposição de recursos, não houve nenhuma 

manifestação. 

Assim, procedeu-se com a abertura do envelope de proposta, sendo o 

conteúdo vistados pelos servidores que compõem a CPL. 

A empresa Construções Lucarelli Ltda ofertou o valor global de R$ 122.138,57 

(cento e vinte e dois mil, cento e trinta e oito Reais e cinquenta e sete Centavos). 

No exame da proposta a Comissão avaliou a conformidade do documento 

frente ao disposto no item 10 do instrumento convocatório. 

Quanto ao valor apresentado, este se apresenta dentro do máximo estipulado 

em Edital tanto para os valores unitários quanto global e, não foi verificado por esta 

Comissão nenhuma falha que possa desclassificar a proposta apresentada. 

Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitações declara como 

vencedora a empresa Construções Lucarelli Ltda, CNPJ 11.690.068/0001-66, ficando 

desde já intimada, caso queira, a apresentar eventuais recursos, dentro do prazo de 

5 (cinco) dias úteis, conforme disposto no item 10.22 do Edital. 

Desta forma, após transcorridos os prazos para interposição de recursos, este 

processo será encaminhado à administração do SAAE para que seja homologado e 

adjudicado de acordo com a Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações 
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Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 08h54min, sendo 

redigida a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada pelos presentes. 

 
 

 Lambari, 21 de dezembro de 2022.  

 

 

_________________________ 
Elaine Cristina Alfredo Silva 

Presidente da CPL (suplente) 

_________________________ 
Amanda Caroline de Paiva 

Membro da CPL 

_________________________ 
Rômulo Santos Oliveira 

Membro da CPL 
 

 

 

 


