
      PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS-MG

Processo: PRC 996/2015 Modalidade: CONCORRÊNCIA 004/2015

ATA DE JULGAMENTO II

Às 09:00 (nove) horas do dia 16 (dezesseis) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), na
Sala de Licitações, 4º (quarto) andar da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações para julgamento da CONCORRÊNCIA 004/2015, cujo
objeto  é:  CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  DE  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  OROSINA
CECÍLIO  MENDONÇA,  incluindo  maquinário,  ferramentas  e  fornecimento  de
materiais.  Reaberta  a  sessão  após  suspensão  do  julgamento,  conforme  ata  anterior,
procedeu-se nova conferência das propostas,  seguindo os critérios do edital,  tendo sido
observado os seguintes fatos: segue abaixo as propostas apresentadas pelas empresas
em ordem de classificação. 

1ª –  CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA LTDA – R$ 1.827.517,98 (Hum milhão,
oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e oito centavos).
2ª – A & S CONSTRUTORA LTDA – R$ 1.899.486,89 (Hum milhão, oitocentos e noventa
e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos).
3ª  –  CMG  CONSTRUTORA  LTDA –  R$1.947.684,79  (Hum  milhão,  novecentos  e
quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos).
4ª  –  FERREIRA  JUNIOR  ENGENHARIA  LTDA  –  R$  1.983.422,42  (Hum  milhão,
novecentos e oitenta e três mil,  quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois
centavos).

Após o exame da Proposta Comercial, em conformidade com as exigências contidas no
edital,  foi  declarada vencedora a empresa  CONSILL CONSTRUTORA IRMÃOS LARA
LTDA pelo menor valor global – R$ 1.827.517,98 (Hum milhão, oitocentos e vinte e sete
mil,  quinhentos  e  dezessete  reais  e  noventa  e  oito  centavos),  visto  que,  foram
encontrados  erros  matemáticos  na  proposta,  previstos  na  cláusula  8.7  do  Edital,  a
empresa terá que apresentar  proposta comercial  sanando os erros encontrados nas
planilhas.  O  resultado  do  julgamento  terá  publicidade  na  forma  da  Lei  para
conhecimento  dos  interessados.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  Presidente  declara
aberto  prazo  recursal  de  05  (cinco)  dias  úteis  conforme  art.  109,  inciso  I  da  Lei
8.666/93. E para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pela representante
da secretaria, membro da comissão técnica, a Presidente e membros da CPL.

Pará de Minas, 16 de novembro 2015.
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Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Raquel Cristina de Sena
Membro da CPL

Vitor Gabriel Gonçalves Ricardo
Membro da CPL

Patricia Duarte Oliveira Franco 
Membro da Comissão Técnica – Secretaria de Obras e Infraestrutura

Participantes:

Juliana Magela da Silva
Secretaria de Obras e Infraestrutura
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