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CMBH - Câmara Municipal de Belo Horizonte
RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 05/2021

 
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) informa o resultado da licitação relativa à

Concorrência nº 05/2021, a qual tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de engenharia para reforma da cobertura da
ala A da sede da CMBH, incluindo correção de inclinação de telhado, substituição de telhas, substituição de sistema captação e condução de
águas pluviais, substituição do sistema de linha de vida e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, bem como reforço estrutural
de pilares.

Analisados os documentos de habilitação, nos termos do edital, foi a única empresa participante do certame HABILITADA conforme
tabela seguinte:
 

LICITANTE RESULTADO FUNDAMENTO

MCM EMPREENDIMENTOS

EIRELI EPP

HABILITADA
Por cumprir todas as exigências previstas no edital para a

habilitação.

 
Analisada a proposta comercial, nos termos do edital, foi apurada a CLASSIFICAÇÃO constante da tabela seguinte:

 
ORDEM LICITANTE PREÇO TOTAL (R$)

1ª MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP 2.054.053,79

 
Fica a empresa acima comunicada deste resultado de classificação e intimada para fins do disposto no artigo 109 da Lei Federal nº

8.666/1993.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Seção de Apoio a Licitações da CMBH, pelo telefone (31) 3555-1249, no

horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, ou pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.
 

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2022
 

Priscila Caroline Cardim Santana Rodrigues
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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