
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

CONVITE Nº 04/2020

ATA COMPLEMENTAR DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

No dia 14 de dezembro de 2020, às 15h00min, na sede do IEPHA/MG, reuniu-se a COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO, presidida pelo servidor Edwilson Mar�ns e pelos membros da comissão da Portaria
IEPHA/MG nº 20/2020: Ângela Maria Gon�jo dos Santos Amorim e Renata Lúcia Ourivio, para concluir o
julgamento da proposta de preços da empresa SILVIO LUIZ ROCHA VIANNA DE OLIVEIRA ME, referente ao
processo licitatório modalidade Convite nº 04/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
para execução da restauração das pinturas das paredes do transepto da Igreja do Sagrado Coração de Jesus,
compostas por pintura de representação, pintura realizada na técnica estêncil e pintura lisa, conforme
especificações e diretrizes con�das no Projeto Básico - ANEXO I. As duas empresas par�cipantes
protocolaram as planilhas de composição de preço unitário na sede do IEPHA no dia 10 de dezembro de 2020
(SEI 23000759 - 23000798 - 22999722), dentro do prazo estabelecido na úl�ma ata de reunião. As servidoras
da Gerência de Elementos Ar�s�cos e responsáveis pelo Projeto Básico, Ana Carolina Rodrigues e Flávia
Alves de Alcântara analisaram as planilhas e aprovaram a proposta da empresa SILVIO LUIZ ROCHA VIANNA
DE OLIVEIRA ME, conforme documento SEI nº 23088429. Desta forma, após a análise da área técnica, a
Comissão declarou vencedora, com o valor global de R$131.754,65 (cento e trinta e um mil setecentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos),cujo valor baseou-se na planilha orçamentária
com desoneração, a empresa SILVIO LUIZ ROCHA VIANNA DE OLIVEIRA ME. Declaramos serem
verdadeiras as informações acima e encerramos a presente sessão.
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