
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÃOES
EDITAL Nº 023/2021
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
PROCESSO Nº 039/2021
RESULTADO DA HABILITAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO
OBJETO: alienação, por venda, com encargos, de 02 (duas) GLEBAS
(terrenos), sem benfeitorias, constante na área descrita na alínea 1,
da Lei Municipal nº 5.043/2020, registrado sob nº 40.772 e art. 1º, da
Lei Municipal nº 5.323/2021, registrado sob nº 42.921, do Cartório de
Registro de Imóveis de Novo Horizonte, com áreas de 30.000 m2, por
preço não inferior ao constante da avaliação anexa ao presente
edital.
Tornamos público para conhecimento dos interessados que foram
habilitadas as pessoas jurídicas: CANAA PREPARO DE SOLO — EIRELI
CNPJ/MF nº 09.405.538/0001-50, com sede na Rua Trajano Machado, nº
1306, Bairro Vila Pati, LGF LOCAÇÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS —

EIRELI — CNPJ/MF nº 14.949.956/0001-49, com sede na Rua Trajano
Machado, nº 1317, Bairro Vila Pati e F N COSTA ASSESSORIA
AGROPECUÁRIA LTDA — ME — CNPJ/MF nº 10.258.075/0001-20, com sede
na Rua Tenente Ferreira, nº 762, Bairro centro, todas desta cidade,
para participação na Licitação sobremencionada e a Comissão
Permanente de licitações valendo-se da desistência expressa de
recurso proferiu a seguinte classificação das propostas: GLEBA 1 -
em primeiro lugar (maior Oferta - licitante único) a empresa LGF
LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS - EIRELI = R$ 451.000,00 para
pagamento em 24 parcelas. GLEBA 2 - em primeiro lugar (Maior
Oferta) a empresa CANAA PREPARO DE SOLO - EIRELI = R$ 658.000,00
para pagamento em 24 parcelas. Em segundo lugar a empresa FN
COSTA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA LIDA - ME = R$ 621.000,00 para
pagamento em 24 parcelas. Tendo em vista a classificação e
atendida as demais condições previstas no edital da Concorrência,
a Comissão deliberou julgar o licitante vencedor em primeiro lugar
e por ter apresentado preço maior que o estipulado no edital para a
respectiva gleba, conforme quadro abaixo:
GLEBA 01 - matricula 40.772 - LGF LOCAÇÕES E SERVIÇOS
AGRÍCOLAS - EIRELI = R$ 451.000,00 - 24 parcelas.
GLEBA 02 — matrícula 42.921 - CANAA PREPARO DE SOLO - EIRELI =
R$ 658.000,00 — 24 parcelas.
Os autos do processo estão à disposição dos interessados para
vista franqueada, a partir desta publicação. Após o decurso do
prazo recursal ou julgado o eventualmente interposto, será a
licitação levada à apreciação do senhor Prefeito, para a devida
homologação/anulação/revogação. Novo Horizonte, 10 de maio de
2021 - vJéthero Sérgio Rodrigues - Presidente da CPL.


