ATA DA SESSÃO DE ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DO
PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS NR 01/2017

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta
minutos (08h30min), no Auditório do Centro de Apoio Administrativo 6 (CAA-6), reuniram-se os
membros da Comissão Permanente de Licitação do CAA-6, nomeados pelo Sr Ten Cel PM
Jean Beethoven de Freitas, Chefe do CAA-6, com publicação no Boletim Interno nº 043, de 12
de Dezembro de 2016, e BI nº 011, de 03 de Abril de 2017, para abertura, análise e julgamento
da Documentação e das Propostas de Preços do Processo Licitatório acima mencionado, Tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA para a
EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à
obra de finalização da Sede Conjunta da 59ª Cia PM, GPMamb e GPRv, no terreno
pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais, situado à rua Francisco Barreto – 100, Centro,
na cidade de Oliveira/MG, conforme projetos e demais informações no projeto. Acudiram em
tempo hábil ao presente certame, protocolando a entrega dos envelopes Habilitação e a
Proposta para credenciamento as seguintes empresas: Construtora Gomes Pimentel LTDA,
CNPJ nº 41.699.364/0001-99, sediada na Avenida Coronel Juventino Dias Teixeira, nº 1749 A,
Bairro Jardim Glória, município de Lavras/MG; a Empresa Castro Simão Engenharia LTDA,
CNPJ nº 66.292.301/0001-44, sediada na Rua Professor Alberto de Carvalho, nº 15, Bairro
Ouro Preto, município de Lavras/MG, representada pelo Senhor Matheus Freire Lino, portador
do RG nº 13.047.197, inscrito no CPF nº 072.023.196-59 e a Empresa Formatto Construção
Civil Eireli-ME, CNPJ nº 28.470.398/0001-12, sediada na Rua Clovis Cyrilo Limonge, nº 56,
Bairro Havaí, município de Belo Horizonte/MG, representada pelo Senhor Celio Ferreira de
Freitas, portador do RG nº M-5.240.272 – SSP/MG, inscrito no CPF nº 763.605.396-91. À
presente abertura compareceram os representantes das seguintes empresas licitantes:
Empresa Castro Simão Engenharia LTDA, CNPJ nº 66.292.301/0001-44, representada pelo
Senhor Matheus Freire Lino, portador do RG nº 13.047.197, inscrito no CPF nº 072.023.196-59
e a Empresa Formatto Construção Civil Eireli-ME, CNPJ nº 28.470.398/0001-12,
representada pelo Senhor Celio Ferreira de Freitas, portador do RG nº M-5.240.272 – SSP/MG,
inscrito no CPF nº 763.605.396-91. Compareceu, também, à Sessão de Abertura dos
Envelopes a Assessora Jurídica do CAA-6, Drª Cristiane Maria da Cunha, Servidora com
MASP nº 132.404-5, portadora do RG nº M-3.126.373 - SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº
854.927.366-04 e com Registro na OAB nº 66.945, para dar suporte jurídico em relação à
documentação para habilitação das Empresas Proponentes, consoante prerrogativa da
Comissão Permanente de Licitação, prevista no art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/1993. Às
09h35min foi encerrada a Fase de Credenciamentos e na sequência foram abertos os

Envelopes de Nr 01 – Documentação de Habilitação, na seguinte ordem: Construtora
Gomes Pimentel LTDA, CNPJ nº 41.699.364/0001-99, que verificou-se, após análise
documental, estar regularmente habilitada, comprovando a apresentação de todos os
documentos exigidos no Edital, que foram rubricados pelos membros da Comissão de
Licitação e demais presentes; Castro Simão Engenharia LTDA, CNPJ nº 66.292.301/0001-44,
que verificou-se, após análise documental, estar regularmente habilitada, comprovando a
apresentação de todos os documentos exigidos no Edital, que foram rubricados pelos
membros da Comissão de Licitação e demais presentes; Formatto Construção Civil EireliME, CNPJ nº 28.470.398/0001-12, que verificou-se, após análise documental, estar
regularmente habilitada, comprovando a apresentação de todos os documentos exigidos no
Edital, que foram rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e demais presentes. Da
analise para verificação de enquadramento das ME e/ou EPP, a Empresa Formatto
Construção Civil Eireli-ME, CNPJ nº 28.470.398/0001-12, enquadra-se nos benefícios
previstos na Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações. Na sequência aos trabalhos de
análise documental, verificou-se que todas as empresas licitantes estavam regularmente
habilitadas, comprovando a apresentação de todos os documentos exigidos no edital. Em face
de todas as empresas terem sido declaradas habilitadas, foi solicitado à Construtora Gomes
Pimentel LTDA, CNPJ nº 41.699.364/0001-99, o envio via fax e/ou e-mail do Termo de
Renúncia, conforme previsto no Art. 43, III, da Lei 8.666/93, sendo este encaminhado para a
Comissão e assinado pelos membros da CPL e por todos os presentes. Os demais Licitantes
presentes nesta Sessão também manifestaram sua Renúncia Expressa ao Direito de
Interposição de Recurso na fase de Habilitação deste certame, conforme previsto no art. 43,
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. Nesta data, às onze horas e trinta minutos (11h30min) a
Senhora Presidente da CPL/ CAA-6 declarou suspensa a sessão e marcou a reabertura do
certame para esta mesma data, às treze horas e trinta minutos (13h30min). A Sessão foi
reiniciada pela Senhora Presidente, nesta data, às treze horas e quarenta e cinco minutos
(13h45min), sendo que o representante da Empresa Castro Simão Engenharia LTDA, CNPJ
nº 66.292.301/0001-44, Senhor Matheus Freire Lino, não compareceu à sessão do certame
para a abertura do Envelope Nr 02 – Proposta de Preços. Na sequência deu-se início à
abertura dos Envelopes de Nr 02 – Proposta de Preços, procedendo da mesma forma que o
anterior na análise da documentação acostada, verificou-se os seguintes preços apresentados:
Empresa Castro Simão Engenharia LTDA, CNPJ nº 66.292.301/0001-44, apresentou
proposta com Valor Total de R$ 796.108,38 (setecentos e noventa e seis mil, cento e oito
reais,

trinta

e

oito

centavos);

Construtora

Gomes

Pimentel

LTDA,

CNPJ

nº

41.699.364/0001-99, apresentou proposta com Valor Total de R$ 929.357,94 (novecentos e
vinte e nove mil, cento e oito reais, trinta e oito centavos); Formatto Construção Civil
Eireli-ME,

CNPJ nº 28.470.398/0001-12, apresentou proposta

com Valor Total de

R$ 756.457,95 (setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais,
noventa e cinco centavos). Foi dada sequência aos trabalhos com análise das propostas e

verificou-se que todas as propostas apresentadas pelas licitantes estão de acordo com as
especificações e exigências do edital, atendendo aos preços estimados no processo para
execução do objeto deste certame. Isto posto, e conforme comparativo de preços acima,
sagrou-se vencedora a empresa: Formatto Construção Civil Eireli-ME, CNPJ nº
28.470.398/0001-12, com Valor Total de R$ 756.457,95 (setecentos e cinquenta e seis mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais, noventa e cinco centavos). Finalizado o julgamento
e declarada a vencedora, o processo foi encaminhado à autoridade competente para
homologação e adjudicação do objeto desta licitação ao proponente vencedor. O resultado
somente tornar-se-á definitivo, após a homologação e adjudicação do objeto pelo Ordenador
de Despesas de CAA-6. Os presentes foram notificados que das decisões proferidas pela
Comissão, cabe recurso no prazo e na forma estabelecidos no art. 109, da Lei 8.666/1993.
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da CPL deu por encerrada a sessão, tendo
sido lavrada a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da
Comissão e representantes presentes.

MATHEUS FREIRE LINO

CELIO FERREIRA DE FREITAS

Licitante - CPF nº 072.023.196-59

Licitante - CPF nº 763.605.396-91
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EDILAINE ANDRADE DE PAULO CARVALHO, 1º TEN PM
PRESIDENTE

EMERSON SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, 2º TEN QOE
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IVAN SAULO LEITE DOS SANTOS, SUB TEN QPE
MEMBRO

MÁRIO LÚCIO PEREIRA, 1º SGT QPE
MEMBRO

FRANCYANE MOREIRA DE ABREU ANDRADE, 1º SGT QPE
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