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ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

Processo Licitatório nº: 63/2020
Modalidade: Tomada de Preços nº 09/2020
Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em Construção Civil (Engenharia),
com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos necessários para
Construção do Centro de Referência de Assistência Social –CRAS, cujas coordenadas geográficas
são: 18°00'04.6"S 46°54'21.3"W.

Aos trinta e um dias do mês de março de 2020 às 14 horas, na sala de reuniões da Comissão
Permanente de Licitação, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação,
designados pela Portaria n.º 001/2020, para procederem à Sessão Pública de abertura dos envelopes
contendo os Documentos para Habilitação/Envelope 1 do processo acima referenciado. Aberta a
sessão, a Presidente cumprimentou os presentes e procedeu o recebimento dos documentos para
credenciamento dos interessados, visando a comprovação de poderes para a prática dos atos de
atribuição dos licitantes interessados; as seguintes empresas protocolaram, tempestivamente, os
envelopes “Habilitação” e “Proposta Comercial”: CABRAL ENGENHARIA LTDA EPP,
CNPJ: 06.123.698/0001-19 representada por Bárbara Marielly de Oliveira, CPF/RG: 098.384.08654; AC COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 17.713.310/0001-56
representada por Fábio Eduardo Soares, CPF/RG: 063.632.746-99; COTRIM CONSTRUTORA
EIRELI, CNPJ: 26.383.342/0001-21, representada por Patrícia Teixeira de França e JONEY
CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA, CNPJ: 27.459.138/0001-00 representada por Erdes
Pereira Rodrigues. Dando continuidade, a presidente certificou que todas as licitantes enquadram-se
na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Em posse dos “envelopes”, a
Presidente solicitou aos membros da Comissão Permanente de Licitação e aos representantes legais
presentes que rubricassem os “envelopes habilitação e proposta comercial” e que conferissem sua
inviolabilidade. Aberta a palavra, não houve manifestação. Prosseguindo os trabalhos, efetuou-se a
abertura do “envelope Habilitação”, cujo conteúdo foi colocado à disposição de todos os presentes.
Da análise e conferência dos documentos, constatou-se que a empresa CABRAL ENGENHARIA
LTDA EPP foi considerada INABILITADA, por apresentar CRS-FGTS em nome de outra
empresa, com nº de CNPJ diferente e a empresa JONEY CARLOS RODRIGUES & CIA LTDA
foi INABILITADA por apresentar Certidão CREA pessoa jurídica com capital social de
R$100.000,00, sendo que a empresa alterou o capital social para R$200.000,00. As demais
empresas: AC COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI e COTRIM
CONSTRUTORA EIRELI foram consideradas HABILITADAS. Proclamado o resultado de
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habilitação, foi dada a oportunidade para os licitantes interporem recurso, previsto no art. 109, I, “a”
da Lei 8.666/93. Os representante das empresas inabilitadas manifestaram a intenção em recorrer,
razão pela qual a sessão foi encerrada para fruição do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, não
havendo necessidade de publicação por estarem presentes representantes legais de todas as
empresas, face ao disposto no § 1º do art. 109. Após o decurso do prazo recursal será marcada a data
para abertura dos envelopes proposta, sendo os interessados convocados através da imprensa oficial:
site do Município (www.vazante.mg.gov.br). Nada mais havendo, foi encerrada a sessão e lavrada a
presente ata, que lida e achada de acordo, segue assinada por todos.
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