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DESPACHO N°. 03/2016 — CPUMPEG/MCTI. Belem, 19 de outubro de 2016.

De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Coordenação de Administração

Assunto: Tomada preços n° 01/2016. Recuperação e revitalização do
Muro do parque Zcobotânico do MPEG. Autorização para publicação do
resuitado do Julgamento das Prorostas de Pregos no DOU.

Considerando a sessão pública ocorrida hoje, as 10:00 hs, visando a
divulgação do resultado do julgamento das propostas de pregos das empresas
habilitadas na Tomada de pregos n 01/2016, cujo objeto é contratação de
serviços de recuperação e revitalização do muro do entorno do Parque
Zoobotânico dc MPEG, temos a aduzir o que segue abaixo.

- Considerando que que foram habilitaaas para fase de julgamento das
propostas as empresas Masoller & Ladislau Construções Ltda-ME, Trasnvipe
Ltda-ME, L. & M Engenharia Ltda-EPP, A. J. Projetos e Construções Ltda-EPP e
VS Engenharia Ltda -EPP, a Comissão Permanente de Licitação, com o auaiiio
do Núcleo de Engenharia e Arquitetura do MPEG, promoveu a analise das
rofei idas propostas concluindo pela desclassificação da empresa L & M
ngnharia .Ltda-EPP, pelos motivos constantes na Ata da sessão pública

oco i hoje, restando classificadas 25 demais empresas.

Desse modo, fcr&rn classific-a.das as demais empresas, na seninte
ordem, considerando os valores de suas propostas: Masoller & Laaislau
Construções. Ltda-ME, com o valor de R$ 68.072,50; Trasnvipe Ltda-ME, con o
vaIor de R$ 73.194,69; A. J. Projetos e Construçõec Lida-EPP, com o valor de
R$ 77.347,2b e VS E.ngenharia Ltda-EPP, com o valor de R$ 79.733,70.

. Putando, considerando que a empresa Masoller & Ladislau Construções
latida-ME sagrou-Se vencedora no certame em questão, por ter oferecido o menor
preço, e tendo em vita que não estiveram preaentes, na secsao pública de hoje,
ocasos licitantes classificados, solicitamos, a fim de dar ampla divulgação do
resultado especialmente para as empresas ausentes, a sua autorização para
que o resultado do rtame seja publicado no DOU.
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