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Comissão Permanente de Licitações

RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 776/2021

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 0560/2021,
através de seu Presidente, torna público para conhecimento e intimação das licitantes que,
em sessão pública da mesma, datada de 18/09/2021, após o exame da documentação
apresentada pelos concorrentes em conjunto com parecer técnico oficios 0207/2021-ENG,
0214/221-ENG e 0228/2021-ENG do departamento de engenharia, foi proferido o seguinte
julgamento:

CLASSIFICAR a(s) licitante(s):

1. UNS CONSTRUÇÕES REFORMAS E ALVENARIAS EIRELI, inscrito no CNPJ
11.215.382/0001-97, com a proposta global no valor de R$ 727.461.69 (setecentos e vinte e
sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos);

2. EXCELLENCE SERVICE E CONSTRUCÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ 10.279.167/0001-
97, com a proposta global no valor de R$ 731.942,72 (setecentos e trinta e um mil,
novecentos e quarenta e dois reias e setenta e dois centavos);

3. PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI, inscrito no CNPJ
28.846.888/0001-05, com a proposta global no valor de R$ 747.624,84 (setecentos e
quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos);

4. MSR ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ 15.006.573/0001-08, com sede em
Itauçu - GO; com a proposta global no valor de R$ 945.803,01 (novecentos e quarenta e
cinco mil, oitocentos e três reais e um centavo)

Em conformidade com a decisão circunstanciada e lavrada em ata que se encontra
acostada no respectivo processo licitatório e publicada no site
www.primaveradoleste.mt.gov.br aba “Editais e Licitações”. Informamos que não houve
recurso interposto na fase de habilitação deste procedimento licitatório.

Primavera do Leste - MT, 21 de setembro de 2021.

Adriano Conceição de Paula
Presidente da CPL
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