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ATA DE REUNIÃO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

 
Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 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 006/2015 cujo objeto visa 
a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra de Unidade 
de Educação Infantil do Tipo Projeto 1 - Convencional no Município de 
Pimenta/MG em Atendimento ao Termo de Compromisso PAC 201.602/2011 - 
PROINFÂNCIA - Ministério da Educação/FNDE. Registra-se que realizaram 
visita técnica as empresas CONSTRUTORA J. FREITAS LTDA - EPP; pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 12.426.181/0001-00, com sede administrativa 
na Rua Antônia Giarolla, nº 32, Bairro Jardim das Oliveiras, Formiga/MG e JOÃO 
ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA - EPP, 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. Registra-se que nos termos do 
item 5.2.4, “J”, item 1 do edital “não sendo possível a realização da Visita Técnica 
(...) o licitante deverá apresentar declaração (...) de que recebeu os documentos e 
tem conhecimento de todas as informações e condições locais para o 
cumprimento das obrigações do objeto licitado”, assim, nem todos os licitantes 
precisarão apresentar atestado de visita técnica. Apresentaram-se protocolando 
os envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta de preços) até as 08hs30min do dia 
05/10/15, no horário indicado para protocolo dos envelopes as seguintes 
empresas licitantes: JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA - EPP, 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 
CREA/MG 34.528/D, endereço eletrônico: supremaeng@yahoo.com.br e telefone 
(37) 3324-1417; CONSTRUTORA J. FREITAS LTDA - EPP, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.426.181/0001-00, com sede administrativa na Rua 
Antônia Giarolla, nº 32, Bairro Jardim das Oliveiras, Formiga/MG representada por 
José Freitas Soares da Costa, inscrito no CPF sob o nº 356.636.506-87 e 
CREA/MG 38.844/D, endereço eletrônico: diretoria@jfreitas.com.br e telefone (37) 
9988-1659 e CONSTRUTORA CHAVES COSTA LTDA - EPP, pessoa jurídica 
inscrita no CNPJ sob o nº 11.970.609/0001-00, com sede administrativa na 
Avenida Brasil, nº 955, Bairro Vila Nimartele, Formiga/MG representada por Marco 
Antônio Chaves Costa, inscrito no CPF sob o nº 079.890.566-23 e CREA/MG 
167.279/D endereço eletrônico: construtoracc@hotmail.com e telefone (37) 3321-
2125 e (37) 9805-5000. Todos os licitantes estavam presentes no ato do protocolo 
e rubricaram todos os envelopes apresentados, conferindo a inviolabilidade. 
Registra-se nesta sessão a presença dos vereadores Breno Firmino Silva 
Miranda, Carlos Antônio de Moura e Geraldo Magela de Oliveira, do Prefeito 
Municipal Ailton Costa Faria e do Procurador Municipal Sr. Cleiton Júlio da 
Cunha  que acompanharão à sessão. Na presença dos representantes das 
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licitantes JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA - EPP, CONSTRUTORA 
J. FREITAS LTDA - EPP e CONSTRUTORA CHAVES COSTA LTDA - EPP o 
presidente iniciou a sessão conferindo a inviolabilidade dos envelopes e em 
seguida passou-se à abertura do envelope 01 referente à habilitação solicitando 
aos representantes a análise e rubrica em todos os documentos. Da análise pelos 
licitantes, houve os seguintes posicionamentos: O representante da licitante 
JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA – EPP levantou as seguintes 
situações: a) com relação à empresa CONSTRUTORA J. FREITAS LTDA – 
EPP alega que a mesma não cumpre o exigido nos itens 5.2.4, alíneas “d” e 
“e” no que tange a compatibilidade do acervo técnico da empresa 
(operacional) com o RT (profissional), não cumpre também os quantitativos 
mínimos exigidos com relação à estrutura metálica, Elétrica e Hidráulica e 
as Certidões 1.916/12 e 988/00 não servem para esta licitação pois o 
profissional estava vinculado a outra empresa e b) com relação à empresa 
CONSTRUTORA CHAVES COSTA LTDA - EPP alega que há divergência 
entre os contadores do balanço e da declaração apresentadas e a mesma 
não comprovou a execução de caixa ou castelo d’água exigida no atestado. 
Tendo em vista a necessidade de conferência/análise dos índices de qualificação 
econômica e financeira apresentados pelas licitantes, a sessão será suspensa por 
trinta minutos para que os índices sejam conferidos pelo contador Flávio Henrique 
Borges que atestará sua concordância ou não no verso da própria declaração 
apresentada de acordo com as exigências do edital. Neste mesmo prazo, a 
Comissão de licitação realizará a validação das certidões online e certificará na 
própria certidão, bem como analisará a documentação apresentada em 
atendimento aos requisitos de habilitação exigidos no edital e as manifestações 
dos licitantes. Em nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu a 
sessão convocando os licitantes para retomarem os trabalhos às 13:30 hs. Ato 
contínuo lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por 
quem de direito. 
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ATA DE REUNIÃO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 

006/2015 

SUSPENSÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA 

 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às treze 
horas e trinta minutos, no Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
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 declaração da suspensão temporária 
do certame referente a Concorrência Pública nº 006/2015. Todas as 
questões referente aos itens 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 foram analisados pela 
Comissão de Licitação e pelo Contador Flávio Henrique Borges e estão em 
pleno acordo com o exigido no edital. Já o item 5.2.4 (qualificação técnica 
operacional e profissional) será remetido ao Setor de Engenharia para 
análise criteriosa. A habilitação ou inabilitação dos licitantes será declarada 
por esta Comissão, após a análise da engenharia, em data já definida, 
ficando os licitantes convocados para retomarem os trabalhos às 16:00 
horas do dia 06/10/2015. Não estando presente os licitantes, os mesmos 
serão intimados da decisão desta Comissão de licitação pelos seguintes 
endereços de email: supremaeng@yahoo.com.br, diretoria@jfreitas.com.br, 
construtoracc@hotmail.com. 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. 
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ATA DE REUNIÃO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 006/2015 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO 

 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas, 
no Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 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 deliberação acerca 
da Concorrência Pública nº 006/2015. Não estando presente nenhum dos 
representantes das licitantes participantes, o presidente inicia-se a sessão 
determinando que todos os licitantes sejam intimados das decisões com o envio 
da Ata da Sessão pelos seguintes endereços Eletrônicos: 
supremaeng@yahoo.com.br, diretoria@jfreitas.com.br, construtoracc@hotmail.com  
conforme, inclusive, já havia sido comunicado aos licitantes na ata da sessão 
anterior. Iniciados os trabalhos, foi verificado que o Contador Flávio Henrique 
Borges analisou e declarou que todos os licitantes atenderam ao exigido no edital 
no que se refere ao item 5.2.3, alíneas “b” à “f”. Foi verificado que o engenheiro 
Rafael Leão da Silva Júnior, convocado a se manifestar no certame a respeito do 
item 5.2.4 (qualificação técnica operacional e profissional) se manifestou da 
seguinte forma: a licitante JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA – EPP, 
atendeu todas as exigências editalícias contidas no referido item. A licitante 
CONSTRUTORA J. FREITAS LTDA – EPP atendeu parcialmente as exigências 
editalícias contidas no referido item e a licitante CONSTRUTORA CHAVES 
COSTA LTDA – EPP também atendeu parcialmente as exigências editalícias 
contidas no referido item, tudo conforme Comunicação Interna retro composta de 
três páginas que fará parte integrante do certame. Com tudo isto e analisando 
toda a documentação habilitatória apresentada, bem como as exigências 
editalícias e as manifestações do Setor Técnico da Engenharia e Contabilidade, 
delibera-se o que se segue: a) a licitante JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS 
LTDA – EPP cumpriu todas as exigências editalícias com relação à fase 
habilitatória; b) a licitante CONSTRUTORA J. FREITAS LTDA – EPP  não 
cumpriu todas as exigências editalícias contidas no item 5.2.4, alínea “d” a qual 
exige “Atestado de capacidade técnica operacional, emitido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, atestando a potencialidade da empresa licitante em 
atividades pertinentes e compatíveis as características do objeto desta licitação”, 
porque o licitante não comprovou o quantitativo mínimo exigido para o item 
“Execução de Estrutura Metálica em Tesouras ou similiar”. Os atestados da 
empresa Engecil Construções Civis Ltda não servem para balizar a capacidade 
técnica operacional desta licitante. c) a licitante CONSTRUTORA CHAVES 
COSTA LTDA – EPP não cumpriu todas as  exigências editalícias contida no 
item 5.2.4, alínea “d” a qual exige “Atestado de capacidade técnica operacional, 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a 
potencialidade da empresa licitante em atividades pertinentes e compatíveis as 
características do objeto desta licitação”, porque o licitante não comprovou os 
quantitativos mínimos exigidos para os itens “Execução de Estrutura Metálica em 
Tesouras ou similar”, “Execução de Concreto FK20mpa ou similar”, “Execução de 
Castelo d’água mínimo 15.000lts ou similar”, Execução de Armação de Aço CA-
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50/60 – Fornecimento + Corte + Dobra + Colocação ou similar”, Execução de 
Instalação Elétrica” e Execução de Instalação Hidráulica”; inclusive deixou de 
apresentar o quadro demonstrativo de atestados constante do anexo XII do edital. 
Os atestados da empresa Chacon Engenharia Ltda não servem para balizar a 
capacidade técnica operacional desta licitante e com relação ao “Atestado de 
capacidade técnica profissional” não comprovou os quantitativos mínimos 
exigidos para os itens “Execução de Estrutura Metálica em Tesouras ou similar”, 
“Execução de Castelo d’água mínimo 15.000lts ou similar”. Diante de tudo isso, 
esta Comissão de Licitação declara as licitantes CONSTRUTORA J. FREITAS 
LTDA – EPP e CONSTRUTORA CHAVES COSTA LTDA – EPP inabilitadas por 
não cumprirem integralmente todos os requisitos de habilitação exigidos no edital 
e declara a licitante JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA – EPP 
habilitada por cumprir integralmente a todas as exigências do edital. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


