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ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO  E PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na sala 
de licitações, reuniu-se o Presidente e os membros da Comissão Permanente de 
Licitação devidamente constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do  
Decreto nº 1.493/2015 para o ato de abertura da sessão da licitação sob a 
modalidade Concorrência Pública nº 002/2015 cujo objeto visa a Contratação 
de Empresa Especializada para Execução de Projeto de Pavimentação em 
Bloquetes de Vias Urbanas e Rurais do Município de Pimenta/MG em 
Atendimento aos Contratos de Repasse n. 1017603-48/2014 e 1018224-
03/2014 - MCIDADES e 1019762-21/2014 - MAPA. Realizaram visita técnica as 
empresas TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA; pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.296.851/0001-87, com sede administrativa na Avenida JK, nº 904, 
Bairro Centro, Pimenta/MG, INFRACON PRÉ-MOLDADOS PARA 
INFRAESTRUTUTA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
17.962.166/0001-91, com sede administrativa na Rodovia MG 050, Km 269, zona 
rural, cidade de Piumhi/MG, JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 19.190.685/0001-04, com sede 
administrativa na Rua Gerson Gonçalves, nº 181, Bairro Eldorado, cidade de 
Pimenta/MG, R&S ENGENHARIA LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
sob o nº 13.237.082/0001-34, com sede administrativa na Rua José da Costa 
Gontijo, nº 80, Bairro Oliveira, cidade de Divinópolis/MG e CONTATO 
CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
nº 25.590.035/0001-59, com sede administrativa na Rua Furnas, nº 200, Bairro 
Jardim Alvorada, cidade de Formiga/MG, no entanto, manifestou interesse em 
participar, protocolando os envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta de preços) 
até as 08hs30min do dia 08/06/15, apenas a licitante JOÃO ANTONIO 
EMPRENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
19.190.685/0001-04, com sede administrativa na Rua Gerson Gonçalves, nº 181, 
Bairro Eldorado, cidade de Pimenta/MG, representada por João Antônio Alves, 
inscrito no CPF sob o nº 164.926.506-97 e RG M- 936.433 SSP/MG endereço 
eletrônico: supremaeng@yahoo.com.br e telefone (37) 3324-1417. Na presença 
do representante da licitante JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA o 
presidente iniciou a sessão conferindo a inviolabilidade dos envelopes e em 
seguida passou-se à abertura do envelope 01 referente à habilitação solicitando 
ao representante a análise e rubrica em todos os documentos. Após minuciosa 
análise da documentação, inclusive validação das certidões online, foi 
constatado por esta comissão de licitação que a licitante participante atendeu a 
todas as exigências do edital quanto aos requisitos de habilitação. Assim sendo, 
delibera-se por habilitar a licitante para participação na próxima fase deste 
certame. Visando agilizar o procedimento licitatório, esta comissão solicita ao 
representante da licitante JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA, caso 
queira, a renúncia do prazo recursal o que possibilita a imediata abertura do 
envelope 02 referente à proposta comercial. Com a concordância do 
representante da licitante foi lavrado Termo de Desistência Recursal que será 
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incorporado ao processo. Ato contínuo passou-se à abertura do envelope 02 
referente à proposta comercial. Inicialmente foram analisados os requisitos 
formais/materiais e em seguida constatou-se que os valores apresentados pela 
licitante foram: 

Item 01 – Obra de Engenharia para Pavimentação em Bloquete Sextavado na Avenida Copacabana, Município de 
Pimenta/MG, em Atendimento ao Contrato de Repasse n. 806.044/2014 - Ministério das Cidades. 

Licitante Valor 

João Antônio Empreendimentos Ltda. R$230.010,49 

Item 02 – Obra de Engenharia para Pavimentação em Bloquete Sextavado na Avenida Copacabana, Município de 
Pimenta/MG, em Atendimento ao Contrato de Repasse n. 803.951/2014 - Ministério das Cidades. 

Licitante Valor 

João Antônio Empreendimentos Ltda. R$227.204,61 

Item 03 – Obra de Engenharia para Pavimentação em Bloquete Sextavado na Comunidade Rural Boa Vista, Município 
de Pimenta/MG, em Atendimento ao Contrato de Repasse n. 801.061/2014 - Ministério da Agricultura. 

Licitante Valor 

João Antônio Empreendimentos Ltda. R$224.884,78 

Da análise da proposta verifica-se que a licitante JOÃO ANTONIO 
EMPRENDIMENTOS LTDA cumpriu todas as exigências do edital com relação à 
proposta comercial. Diante disto, delibera-se por classificar a proposta da licitante. 
Sendo o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, o 
Menor Preço item e, estando o preço apresentado em pleno acordo com o teto 
máximo estipulado para esta licitação, com os preços de mercado, termo de 
referência e demais condições do edital, a Comissão Permanente de Licitação 
declara a licitante JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA vencedora do 
certame pelo valor global de R$682.099,88 (seiscentos e oitenta e dois mil, 
noventa e nove reais e oitenta e oito centavos). Em nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, encaminhando o procedimento ao 
setor jurídico para análise e parecer. Em seguida remete-se à autoridade superior 
para a competente revogação/homologação. Lavra-se a presente ata, que após 
lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 
 


