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ATA  DE  SESSÃO DA TOMADA DE PREÇOS  Nº 008/2020 

 

 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às oito 

horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniram-se o 

Presidente e Comissão Permanente de Licitações, devidamente constituída pelo 

Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto nº 2.346/2020, para o ato da Sessão da 

TOMADA DE PREÇOS Nº008/2020, cujo objeto visa a Contratação de Empresa 

Especializada para Execução de  Pavimentação em Calçamento Sextavado 

(bloquetes) em diversas ruas do Município de Pimenta/MG, conforme Projeto (s), 

Memorial (s) Descritivo (s), Cronograma (s) Físico Financeiro e Planilha (s) 

Orçamentária (s), incluindo serviços e fornecimento de todo o material. Manifestou 

interesse em participar do certame, protocolando os envelopes devidamente 

lacrados nos horários indicados nos mesmos, a seguinte empresa: JOÃO 

ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA –EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 

sob o nº 19.190.685/0001-04, com sede administrativa na Rua Gerson Goncalves, 

nº 181 A, Residencial Eldorado, na cidade de Pimenta/MG, endereço eletrônico: 

supremaeng@yahoo.com.br e telefone (37) 3324-1417. O Presidente juntamente 

com os Membros da Comissão Permanente de Licitações iniciaram a sessão sem a 

presença do representante da licitante JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS 

LTDA –EPP, que se ausentou após protocolar os documentos. Em ato conferiu-se 

a inviolabilidade dos envelopes  e na sequencia  passou-se à abertura do envelope 

01 referente à habilitação. Assim, a licitante apresentou o Certificado de Registro 

Cadastral, em cumprimento dos requisitos do item 3.1 do edital, na forma do art. 22 

§2º da Lei 8.666/93. Certificou-se que a empresa comprovou a qualidade de ME / 

EPP e, portanto, usufruirá nesta licitação dos benefícios da Lei Complementar 

123/06. Após análise minuciosa da documentação, inclusive validação das 

Certidões online, a Comissão deliberou por suspender a sessão para que, nos 

termos do art. 43, § 3º da Lei 8666/93, realizasse diligência visando apurar os 

requisitos dos itens 5.2.3 e 5.2.4 do instrumento convocatório, com isso os autos do 

processo foram remetidos ao contador do município para aferição dos índices 

contábeis e na sequencia ao engenheiro do município, na medida em que  tal ação 
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otimiza, confere e certifica a avaliação  da capacidade técnica e econômica 

financeira da  licitante, após avaliação realizada pelo contador Vilmar Ozanan 

Borges e pelo engenheiro Rafael Silva Alves, que a licitante havia por certo 

cumprido os requisitos dos itens 5.2.3 e 5.2.4 do edital.Na sequencia o Presidente 

e Comissão deliberaram que a licitante: JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS 

LTDA –EPP, atende todos os requisitos do instrumento convocatório e,  portanto  

foi declarada habilitada. Assim, pelo fato da licitante ter apresentado, junto com a 

documentação de habilitação, o termo de desistência recursal, não havia impeditivo 

para abertura da proposta comercial. Em ato, contínuo passou-se à abertura dos 

envelopes 02, referente a proposta comercial. Registra-se que, inicialmente foram 

analisados os requisitos formais/materiais, e em seguida constatou-se que o valor 

apresentado pela licitante foi: 

Licitantes Valor 

JOÃO ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA –EPP R$988.535,07 

 

Desta feita, no presente certame o critério de seleção da proposta mais vantajosa 

para a Administração, leva-se em consideração o Menor Preço Global 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, e sobre tudo os requisitos formais/materiais a CPL declara a licitante JOÃO 

ANTONIO EMPRENDIMENTOS LTDA –EPP classificada e vencedora do certame 

pelo valor global de R$988.535,07 (Novecentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos 

e Trinta Cinco Reais e Sete Centavos). Não estando presente a licitante, a 

mesma será comunicada da decisão desta Comissão de licitação pelo seguinte 

endereço de e-mail: supremaeng@yahoo.com.br. Em nada mais havendo a se 

tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião lavrando-se a presente ata que 

após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 
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