ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”, RELATIVA AO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2017 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017.
Em 29/03/2017 às 09h00min, com observância às disposições contidas no instrumento
convocatório e na Lei Nº. 8.666/93 e princípios constitucionais reuniu-se a Comissão Permanente
de Licitação desta Prefeitura composta pelo Presidente da Comissão Rafael Fernandes da Silva
Filho e membros Patrícia Maria Lúcio Benevenuto, Hélia de Almeida Ribeiro, Kátia Leite Matoso,
Marcia Luciane Dias, conforme portaria nº 046/2017 anexa, com a finalidade de analisar os
documentos apresentados, referentes ao processo em epígrafe. Aberta a sessão, constatamos
que 04 (quatro) empresas regularizaram o cadastro e a visita técnica, atendendo assim, todas as
condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas. As empresas credenciadas apresentaram os envelopes contendo Documentação e
Proposta de Preço, referentes à TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2017, originado do Processo nº.
16/2017, para contratação de empresa de engenharia para execução de 02 (dois) serviços de
pavimentação e drenagem de vias urbanas, no Município de Morro da Garça de acordo com os
CONTRATOS DE REPASSE N° 1.029.555-60/2016/MCIDADES/CAIXA e N° 1.030.56982/2016/MCIDADES/CAIXA, respectivamente conforme especificações constantes no Termo de
Referência, projeto básico: Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Orçamento
Discriminativo em anexos. Compareceram ao certame as seguintes empresas: Cordeiro
Engenharia – Eireli - ME, CNPJ: 26.871197/0001-28; Pre - Moldados Menezes V. Palma –
Ltda – ME CNPJ: 05.508.142/0001-88; LM Construções e Pavimentações – Eireli – EPP
CNPJ: 01.631.484/0001-30, protocolaram os envelopes de documentação e proposta de preço.
Após análise dos documentos de habilitação foi constatado que a empresa Pre - Moldados
Menezes V. Palma – Ltda – ME CNPJ: 05.508.142/0001-88, apresentou certidão de registro
em quitação à pessoa jurídica n° 007056/2016 na qual consta o capital social no importe de
R$ 6.000,00(seis mil reais), ocorre que o valor constante no ultimo contrato social está
divergente, já que neste consta o valor de R$ 36.000,00(trinta e seis mil reais), conforme
consta no próprio corpo da certidão: “... esta certidão perdera a validade caso ocorra
qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos, e desde que não
representem a situação correta ou atualizada do registro”. Assim sendo, a certidão
apresentada não possui validade, ficando a empresa inabilitada, segundo analise do corpo
técnico engenheira que presta serviço no Município na pessoa da Srª Leticia Dugulin de
Castro.
E a empresa Cordeiro Engenharia Cordeiro Engenharia – Eireli - ME, CNPJ: 26.871197/000128 apresentou CAT com registro de atestado de numero 1420170000716, devidamente
registrado no CREA MG, que tem os selos de segurança 0262964 a 0262967, porém no
envelope da habilitação apresentado o selo 0262964 não foi verificado, sendo assim o
atestado está incompleto, além disso, a empresa apresentou atestado somente no nome do
responsável técnico e não apresentou atestado de capacidade técnica comprovando que a
licitante executou obra com características semelhantes ao objeto, o que descumpre o item
5.3.2 c do edital, sendo assim a empresa está inabilitada. Desta feita restando para o
certame apenas a empresa LM Construções e Pavimentações – Eireli – EPP CNPJ:
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01.631.484/0001-30. Não houve manifestação das licitantes presentes pela interposição de
recurso na fase de HABILITAÇÃO conforme documento acostado nos autos. Ato continuo,
passou-se analisar a Proposta de Preço da empresa Habilitada conforme tabela abaixo
especificada.
PROCESSO
Nº 16/2017

MODALIDADE:
ABERTURA - DATA:
TOMADA DE
29/03/2017 as
PREÇO
09h00min
Nº 02/2017
Declaramos que o objeto aqui lançado esta de acordo com a planilha e orçamento do Município:
OBJETO
Para contratação de empresa de engenharia para execução de 02 (dois) serviços de
pavimentação e drenagem de vias urbanas, no Município de Morro da Garça de acordo com os
CONTRATOS DE REPASSE N° 1.029.555-60/2016/MCIDADES/CAIXA e N° 1.030.56982/2016/MCIDADES/CAIXA, respectivamente conforme especificações constantes no Termo de
Referência, projeto básico: Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Orçamento
Discriminativo em anexos.
Contrato de Repasse
EMPRESA
PROPOSTA
CONTRATOS DE REPASSE N°
R$ 242.598,88(duzentos
1.029.55560/2016/MCIDADES/ LM
Construções
e e quarenta e dois mil
CAIXA
Pavimentações – Eireli-EPP quinhentos e noventa e
CNPJ: 01.631.484/0001-30.
oito reais e oitenta e
oito centavos)
CONTRATOS DE REPASSE
R$ 244.989,60 (duzentos
N°1.030.56982/2016/MCIDADE LM
Construções
e e quarenta e quatro mil
S/CAIXA
Pavimentações – Eireli-EPP novecentos e oitenta e
CNPJ: 01.631.484/0001-30.
nove reais e sessenta
centavos)
A empresa LM Construções e Pavimentações – Eireli-EPP CNPJ: 01.631.484/0001-30,
apresentou proposta com menor preço, portanto esta comissão julga vencedora a licitante LM
Construções e Pavimentações – Eireli-EPP CNPJ: 01.631.484/0001-30, de acordo com o preço
descriminado no mapa acima, parte integrante do processo licitatório, estando as propostas de
acordo com a exigências do Edital, após analise pelo setor de engenharia que presta serviço no
Município na pessoa da Srª Leticia Dugulin de Castro. A presente ata será encaminhada ao Sr.
Prefeito Municipal para fins de adjudicação e homologação. Nada mais a constar, encerrou-se a
sessão.
Prefeitura Municipal de Morro da Garça, 29 de março de 2017.
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