
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS-MG

Processo: PRC 424/2016 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 005/2016

ATA DE RETIFICAÇÃO

Às 16:00 (dezesseis) horas do dia 06 (seis) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), na
Sala de Licitações, 4º (quarto) andar da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, reuniu-
se  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  a  fim  de  rever  os  atos  de  habilitação  e
inabilitação da  TOMADA DE PREÇOS 005/2016, cujo objeto é:  CONTRATAÇÃO DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO
DO  CENTRO  DE  REFERÊNCIA  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  –  CRAS  BAIRRO
WALTER  MARTINS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS. Procedeu-se
então ao reexame da habilitação, seguindo os critérios do edital, tendo sido observado
os  seguintes  fatos:  após  apreciação  dos  documentos  em  conformidade  com  as
exigências contidas no edital, foram declaradas as empresas habilitadas e inabilitadas
conforme segue abaixo. 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 pelo membro da comissão técnica, a
Presidente e membros da CPL. 

Empresa(s) habilitada(s):
CONSENSE CONSTRUTORA LTDA

Empresa(s) inabilitada(s):
CONSTRUTORA GUIMARÃES E MESQUITA LTDA, por descumprir exigência editalícia
item 3.1 letra (b), no que tange na apresentação da Declaração; 
R2R TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA, por descumprir exigências editalícias 
item 3.1 letras (a), (o) e (s) relativo ao atestado de capacidade técnica, c/c item 3.4, no 
que tange na autenticação dos documentos;
VHS ENGENHARIA LTDA, por descumprir exigências editalícias item 3.1 letras (m), no 
que tange na validade do documento, que se encontra vencido e letra (q) no que tange 
a não autenticação do balanço pela Junta Comercial do Estado; 
MMC ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA, por descumprir exigências editalícias item 
3.1 letra (q), no que tange a aparesentação do balanço sem termos de abertura e de 
encerramento e sem autenticação pela Junta Comercial do Estado, e item 3.1 letra (r), 
no que tange a não apresentação da certidão;
BRS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, por descumprir exigência editalícia item
3.1 letra (q), no que tange a apresentação do balanço em desconformidade com a lei;
FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA LTDA, por descumprir exigência editalícia item 2.5,
uma  vez  que  dentro  do  envelope  de  nº  1  –  DOCUMENTAÇÃO,  não  continha  os
documentos correspondentes ao envelope e sim, a Proposta Comercial,  que deveria
estar no envelope de nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL.

Pará de Minas, 06 de junho de 2016.

1/2



Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Eugênio Paulino Faria Santos
Membro da CPL

Raquel Cristina de Sena
Membro da CPL

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

Representante(s) Presente(s):
não houve presença a registrar.
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