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Processo n. 417744/2016 

Tomada de Preços n. 02/2017 

 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

 

 1. Versam os presentes autos em procedimento licitatório na 

modalidade Tomada de Preços  do tipo “Empreitada por Preço Global Por Lote” 

na qual objetiva Contratação de Empresa Capacitada em serviços na área de 

Engenharia/Arquitetura, com base nos projetos elaborados, para execução do 

saldo remanescente da obra de construção da escola de seis salas padrão 

FNDE com urbanização, paisagismo e para construção de Rede Elétrica em 

Tensão Primária 13.8KV e implantação do Posto de Transformação de 75KVA, 

localizada na rua Chile, sem nº. esquina com a avenida Santa Terezinha no 

Bairro Cabo Michel na cidade de Várzea Grande- Mato Grosso, incluindo 

fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme edital e anexos. 

 

 2. Realizada a sessão pública de abertura de envelopes e averiguação 

das propostas de preços, a Comissão Permanente de Licitações, declarou 

VENCEDORA no certame para o lote 01 a empresa CAG ENGANHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 09.488.002/0001-46, sendo o 

valor global do lote é de R$ 755.926,92 (Setecentos e cinquenta e cinco mil 

e novecentos e vinte e seis Reais e noventa e dois centavos); e para o lote 02 

a empresa WN CONSTRUÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ 

19.699.306/0001-06, valor global do lote é de R$ 50.630,97 (Cinquenta mil 

e seiscentos e trinta Reais e noventa e sete centavos). 

            

 3. Remetido os autos à Procuradoria Geral, em analise verifica se a 

conformidade do Processo Licitatório quanto à legislação vigente, bem como 

aspectos de natureza eminente técnico – administrativa, e que o mesmo 

encontra-se saneado para providencias necessárias legais, conforme fls. 

2142/2155. 
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 4. No caso em comento, observa-se, que compareceram sete licitantes, 

para a sessão de abertura credenciamento, respeitando as legítimas 

exigências constantes do edital e respeitado os prazos e os meios de 

publicidades, o certame transitou de forma normal. 

 

 5. Como já anotado anteriormente as exigências requeridas foram 

àquelas suficientes para demonstrar a capacidade técnica da licitante, sendo 

que o valor de proposta da licitante está abaixo da coleta de preços 

formalizada pela equipe da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

 6. Assim, observados os preceitos legais da lei n. 8666/93 e 

Constituição Federal de 1988, HOMOLOGO o presente certame e ADJUDICO 

seu objeto as empresas CAG ENGANHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita 

no CNPJ: 09.488.002/0001-46, para o lote 01 a empresa, sendo o valor 

global do lote é de R$ 755.926,92 (Setecentos e cinquenta e cinco mil e 

novecentos e vinte e seis Reais e noventa e dois centavos); e a empresa WN 

CONSTRUÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ 19.699.306/0001-06 para o lote 

02 no valor global do lote é de R$ 50.630,97 (Cinquenta mil e seiscentos e 

trinta Reais e noventa e sete centavos), na forma do inciso VI do artigo 43 da 

lei 8666/93. 

 

 7. Dê-se publicidade e cumpra-se. 

 

 8. Empenhem-se os recursos necessários. 

 

 Várzea Grande – MT, 04 de abril de 2017. 

 

SILVIO APARECIDO FIDELIS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E  LAZER  


