ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”, RELATIVA AO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2014 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014.
Em 23/10/2014 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 José Candido
Filho e membros Tatiane Rodrigues da Silva, Paulo Sergio Vieira, Tiago Marques da Silveira e
Edmundo Boaventura Filho, conforme portaria nº. 039/2014 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. Retiram o Edital as seguintes empresas: Aqualuz Projetos e
Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 41.934.209/0001-00, com sede na Avenida
João Soares Silva, nº 176-B, bairro Penha, Itabira/MG, Construtora M.H.M. Ltda inscrita no
CNPJ sob o número 00.594.381/0001-84, com sede na Avenida Othon Bezerra de Mello, nº 460,
bairro Maria Amália, Curvelo/MG, Cimentar Construções Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o
número 15.800.359/0001-10, com sede na Avenida Bias Forte, nº 2163B, bairro Tibira,
Curvelo/MG, FG Construções Ltda – ME, inscrita no CNPJ sob o número 12.047.728/0001-58,
com sede na Rua Salvador Roberto, nº 1260, bairro Centro, Várzea da Palma/MG, Metálica
Indústria e Comercio Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 71.002.919/0001-62, com sede na
Rodovia MGT 367, nº 700, bairro Distrito Industrial, Turmalina/MG, Isocon Engenharia &
Consultora Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 05.502.751/0001-20, com sede na Avenida
Amazonas, nº 135, bairro Centro, Belo Horizonte/MG, Norte Metálica Fabricação e Montagem
industrial Ltda – ME, inscrita no CNPJ sob o número 15.688.759/0001-86, com sede na Rua
Jose Francisco da Silva, nº 170, bairro Regina Peres, Montes Claros/MG. Compareceram ao
certame as seguintes empresas: Aqualuz Projetos e Construções Ltda, FG Construções
Ltda – ME e Metálica Indústria e Comercio Ltda. As empresas credenciadas apresentaram os
envelopes contendo Documentação e Proposta de Preço, referentes à TOMADA DE PREÇO Nº.
08/2014, originado do Processo nº. 60/2014, para contratação de empresa para executar obra
de engenharia de 01 (uma) cobertura de quadra esportiva escolar em conformidade com o
Termo de Compromisso PAC2/11360/2014, de acordo com os projetos executivos fornecidos
pelo FNDE/MEC (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), no importe de R$
183.306,64 (cento e oitenta e três mil e trezentos e seis reais e sessenta e quatro centavos).
Após análise, constatou-se que a documentação de Habilitação das empresas Aqualuz
Projetos e Construções Ltda, FG Construções Ltda – ME e Metálica Indústria e Comercio
Ltda, cumpriram com as exigências do Edital, encontrando-se devidamente HABILITADAS.
Contudo a empresa Aqualuz Projetos e Construções Ltda apresentou as Certidões Negativas
de Débitos Estadual e Municipal vencidas. Por esta ser Micro Empresa a ela foi dado o prazo de
cinco dias uteis prorrogado por igual período sob pena de não o fazendo ser aplicada a pena de
Inabilitação, conforme preceitua o art.43 § 1º da lei complementar 147/2014. Assim sendo após
a regularização acima citada deverá ser homologado e adjudicado o certame. Não houve
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manifestação das licitantes presentes pela interposição de recurso. Após a fase de Habilitação
passou-se analisar as Propostas de Preço das empresas Habilitadas conforme tabela abaixo
especificada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
PROCESSO Nº.
60/2014

MODALIDADE: TOMADA DE
PREÇO Nº. 08/2014

MAPA DE PREÇO
ABERTURA - DATA:
23/10/2014 às 09h00min

Declaramos que o objeto aqui lançado esta de acordo com a planilha e orçamento do Município:
OBJETO
Contratação de empresa para
executar obra de engenharia de
01 (uma) cobertura de quadra
esportiva
escolar
em
conformidade com o Termo de
Compromisso
PAC2/11360/2014, de acordo
com os projetos executivos
fornecidos pelo FNDE/MEC
(desenhos técnicos, memoriais
descritivos e especificações),
no importe de R$ 183.306,64
(cento e oitenta e três mil e
trezentos e seis reais e
sessenta e quatro centavos).

EMPRESA

PROPOSTA
Valor global
Aqualuz Projetos e
R$ 172.126,67
Construções Ltda
(cento e setenta e dois mil
CNPJ: 41.934.209/0001-00 cento e vinte seis reais e
sessenta e sete centavos)
Valor global
R$ 165.288,58
FG Construções Ltda – ME
CNPJ: 12.047.728/0001-58 (cento e sessenta e cinco mil
duzentos e oitenta e oito reais e
cinquenta e oito centavos)
Valor global
Metálica Indústria e
R$ 173.135,79
Comercio Ltda
(cento e setenta e três mil
CNPJ: 71.002.919/0001-62 cento e trinta e cinco reais e
setenta e nove centavos)

Portanto, esta comissão julga vencedora a licitante FG Construções Ltda – ME, inscrita no
CNPJ sob o número 12.047.728/0001-58, de acordo com o preço descriminado no mapa acima,
parte integrante do processo licitatório. As empresas Aqualuz Projetos e Construções Ltda e
Metálica Indústria e Comercio Ltda apresentaram as propostas com desacordo com o item 6 e
seus subitens, estando portanto DESCLASSIFICADAS. A presente ata será encaminhada ao Sr.
Prefeito Municipal para fins de adjudicação e homologação. Nada mais a constar, encerrou-se a
sessão.
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PRESIDENTE

José Candido Filho
MEMBROS DA COMISSÃO

Paulo Sergio Vieira

Edmundo Boaventura Filho

Tiago Marques da Silveira

Tatiane Rodrigues da Silva

EQUIPE TECNICA DE ENGENHARIA

Leticia Dugulin de Castro

PROPONENTE

Aqualuz Projetos e Construções Ltda
CNPJ: 41.934.209/0001-00

FG Construções Ltda – ME
CNPJ: 12.047.728/0001-58

Metálica Indústria e Comercio Ltda
CNPJ: 71.002.919/0001-62
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LISTA DE PRESENÇA

Lista de presença da Sessão de Licitação Pública PROCESSO LICITATÓRIO Nº
60/2014 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 08/2014, A presente licitação tem por
objeto contratação de empresa para executar obra de engenharia de 01 (uma) cobertura
de quadra esportiva escolar em conformidade com o Termo de Compromisso
PAC2/11360/2014, de acordo com os projetos executivos fornecidos pelo FNDE/MEC
(desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), no importe de R$
183.306,64 (cento e oitenta e três mil e trezentos e seis reais e sessenta e quatro
centavos).
Declaro para todos os fins de direito e sob as penas da Lei que no dia 23/10/2014 ás
09h00min horas, compareci, acompanhei e participei da sessão pública de Abertura e
Julgamento da Documentação e Propostas do procedimento supracitado.

PROPONENTE

Aqualuz Projetos e Construções Ltda
CNPJ: 41.934.209/0001-00

FG Construções Ltda – ME
CNPJ: 12.047.728/0001-58

Metálica Indústria e Comercio Ltda
CNPJ: 71.002.919/0001-62
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DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Morro da Garça, no uso de suas atribuições legais, de
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, ADJUDICA o Processo Licitatório nº.
60/2014, Modalidade Tomada de Preço nº. 08/2014, e, em consequência, HOMOLOGA o
seu objeto na forma que segue:

PROPONENTE
VENCEDORA

OBJETO

FG Construções Ltda – ME Contratação de empresa para
CNPJ: 12.047.728/0001-58 executar obra de engenharia de 01
(uma) cobertura de quadra
esportiva escolar em conformidade
com o Termo de Compromisso
PAC2/11360/2014, de acordo com
os projetos executivos fornecidos
pelo FNDE/MEC (desenhos
técnicos, memoriais descritivos e
especificações), no importe de R$
183.306,64 (cento e oitenta e três
mil e trezentos e seis reais e
sessenta e quatro centavos).

VALOR TOTAL

Valor global
R$ 165.288,58
(cento e sessenta e
cinco mil duzentos e
oitenta e oito reais e
cinquenta e oito
centavos)

Morro da Garça, 23 de outubro de 2014.

Jose Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
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RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 60/2014, MODALIDADE
TOMADA DE PREÇO Nº. 08/2014

A Prefeitura Municipal de Morro da Garça, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório nº. 60/2014, Modalidade
Tomada de Preço nº. 08/2014, na forma que segue:
PROPONENTE
VENCEDORA

OBJETO

FG Construções Ltda – ME Contratação de empresa para
CNPJ: 12.047.728/0001-58 executar obra de engenharia de 01
(uma) cobertura de quadra
esportiva escolar em conformidade
com o Termo de Compromisso
PAC2/11360/2014, de acordo com
os projetos executivos fornecidos
pelo FNDE/MEC (desenhos
técnicos, memoriais descritivos e
especificações), no importe de R$
183.306,64 (cento e oitenta e três
mil e trezentos e seis reais e
sessenta e quatro centavos).

VALOR TOTAL

Valor global
R$ 165.288,58
(cento e sessenta e
cinco mil duzentos e
oitenta e oito reais e
cinquenta e oito
centavos)

Homologação:
Jose Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal

Condições: Conforme ata de julgamento
Publicado em 27/10/2014

___________________________________
Jose Cândido Filho
Presidente da Comissão
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EXTRATO DO CONTRATO RELATIVO AO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 60/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA
CONTRATADO: FG Construções Ltda – ME CNPJ: 12.047.728/0001-58

OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para executar obra
de engenharia de 01 (uma) cobertura de quadra esportiva escolar em conformidade com
o Termo de Compromisso PAC2/11360/2014, de acordo com os projetos executivos
fornecidos pelo FNDE/MEC (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações),
no importe de R$ 183.306,64 (cento e oitenta e três mil e trezentos e seis reais e sessenta
e quatro centavos).
MODALIDADE: Tomada de Preço Nº. 08/2014

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:
02.007.001.12.361.0009.1034-3.4.4.90.51.00.00

VALOR GLOBAL: R$ 165.288,58 (cento e sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e
oito reais e cinquenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: 27/10/2014 à 01/01/2015

Publicado em 08/09/2014

Jose Cândido Filho
Presidente da Comissão
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ORDEM DE INICIO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A Ordem de Inicio dos serviços de obra civil contratados, tendo como contratante o
município de Morro da Garça/MG, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. José Maria
de Castro Matos e como contratada a empresa FG Construções Ltda – ME, inscrita no
CNPJ sob o número 12.047.728/0001-58, com sede na Rua Salvador Roberto, nº 1260,
bairro Centro, Várzea da Palma/MG, neste ato representado por Fagner Luiz de Almeida
inscrita no CPF sob o número 052.168.406-48, execução de obra de engenharia de 01
(uma) cobertura de quadra esportiva escolar em conformidade com o Termo de
Compromisso PAC2/11360/2014, de acordo com os projetos executivos fornecidos
pelo FNDE/MEC (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), no
importe de R$ 183.306,64 (cento e oitenta e três mil e trezentos e seis reais e
sessenta e quatro centavos), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, com
fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução do
serviço. Autorizo a empresa FG Construções Ltda – ME, inscrita no CNPJ sob o número
12.047.728/0001-58, a prestar os serviços de execução de obra de engenharia de 01
(uma) cobertura de quadra esportiva escolar em conformidade com o Termo de
Compromisso PAC2/11360/2014, de acordo com os projetos executivos fornecidos
pelo FNDE/MEC (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), no
importe de R$ 183.306,64 (cento e oitenta e três mil e trezentos e seis reais e
sessenta e quatro centavos) no município de MORRO DA GARÇA, que passam a fazer
parte do edital, contratado através do Processo Licitatório nº 60/2014 – Tomada de Preço
nº 08/2014.

Prazo de conclusão da obra: 04 (quatro) meses
Termo de inicio: 08/09/2014
Termo Final: 08/01/2015

Morro da Garça/MG, 08 de setembro de 2014.

José Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI 8.666/93

Declaro sob as penas da Lei que a Licitação nº 57/2014, Tomada de Preço
07/2014, cuja empresa vencedora foi Aqualuz Projetos e Construções Ltda, inscrita no
CNPJ sob o número 41.934.209/0001-00, com sede na Avenida João Soares Silva, nº
176-B, bairro Penha, Itabira MG – CEP 35900-062, para execução de serviços de obra
de engenharia de 10 (dez) módulos sanitários, em conformidade com o projeto,
planilha orçamentaria e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Plano de
Trabalho de nº 084/2014, para o exercício de 2014, que serão executadas por meio
desta licitação, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em
especial à Lei 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação.

Morro da Garça, 27 de agosto de 2014.

Jose Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 7.983/2013

O Município de Morro da Garça informa para o devido fim que foi adotado as regras e os
critérios estabelecidos no decreto nº 7983/2013, para realizar o processo licitatório
57/2014, Tomada de Preço 07/2014, aberto na data 27/08/2014, referente ao Plano de
Trabalho de nº 084/2014, para execução de serviços de obra de engenharia de 10 (dez)
módulos sanitários, em conformidade com o projeto, planilha orçamentaria e cronograma
físico-financeiro, para o exercício de 2014.

Morro da Garça. 27 de agosto de 2014.

Jose Maria de Castro Matos
Prefeito Municipal

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas
vigentes, em especial a IN STN nº. 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações e Portaria
Interministerial 507/2011 que a empresa vencedora da licitação para execução do objeto
do Plano de Trabalho de nº 084/2014, não possui em seu quadro societário servidor
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Morro da Garça, 27 de agosto de 2014.

Aqualuz Projetos e Construções Ltda
CNPJ: 41.934.209/0001-00
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