
MUNICÍPIO DE PIMENTA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ N.º: 16.725.962/0001-48 

Email: compraspimenta2014@gmail.com 

 

 

 
Avenida JK, nº 396 - Pabx: (37) 3324-1057 – CEP: 35.585-000 – Pimenta – MG 

 

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

PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, ás quatorze 
horas, na sala de licitações, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações 
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 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. Encerrada a fase recursal habilitou-se para a fase de 
propostas comerciais somente a empresa: João Antônio Empreendimentos 
Ltda. Todos os licitantes foram convocados para a sessão no entanto, apenas o 
representante da empresa João Antônio Empreendimentos Ltda, Sr. João 
Antônio Alves, estava presente na sessão. Dando início à sessão, o presidente 
conferiu a inviolabilidade do envelope contendo a proposta comercial. 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 o valor apresentado pela licitante foi:  

Item 01 – Obra de Engenharia para Construção de Unidade de Educação Infantil - Tipo 1 Convencional do Proinfância 
no Município de Pimenta/MG, em Atendimento ao Termo de Compromisso n. PAC 201.602/2011 - Ministério da 
Educação/FNDE 

Licitante Valor 

João Antônio Empreendimentos Ltda. R$1.815.947,74 

Sendo o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, o 
Menor Preço Global – Valor Máximo (R$1.819.026,65) e, estando o preço 
apresentado pela licitante em pleno acordo com o teto máximo estipulado e 
demais exigências para esta licitação, compatíveis com os preços de mercado, 
termo de referência, a Comissão Permanente de Licitação declara a licitante João 
Antônio Empreendimentos Ltda vencedora do certame pelo valor global de 
R$1.815.947,74 (hum milhão, oitocentos e quinze mil, novecentos e quarenta 
e sete reais e setenta e quatro centavos). Tendo em vista que as licitantes 
CONSTRUTORA J. FREITAS LTDA – EPP e CONSTRUTORA CHAVES 
COSTA LTDA – EPP foram inabilitadas na fase anterior e não estão presentes 
nesta sessão de licitação, delibera-se por devolver os envelopes de propostas 
comerciais, devidamente lacrados, via correios.  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. 
 

 


