ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

PROCESSO Nº.: 154/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº. 010/2021

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e vinte, às 09:00 (nove
horas), na sede da Prefeitura Municipal de Piranga/MG, reuniram-se os membros da
Comissão Permanente de Licitação, com a finalidade especial de proceder à abertura dos
envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO e o julgamento do processo acima
mencionado. Iniciando os trabalhos, a CPL constatou que o extrato do Edital foi publicado
no Diário Oficial dos Municípios Mineiros (03/08/2021), no átrio da Prefeitura Municipal de
Piranga (02/08/2021), no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (03/08/2021), bem
como foi disponibilizado para baixar, na integra, no site do Município, no dia 02/08/2021.
Continuando os trabalhos, a Comissão constatou que as empresas Minas Construções e
Restaurações - CNPJ 05.047.662/0001-30, Steios de Minas Construtora Eireli – CNPJ
32.448.675/0001-94

e

Fortuna

Construções

e

Reformas

Ltda

–

CNPJ

40.804.951/0001-38 acudiram ao presente certame, vez que apresentaram os envelopes
de documentação e proposta. Ressalta-se que participou da sessão, auxiliando na
conferencia da documentação o responsável técnico do Município Diego da Cunha
Meireles – CREA/MG 233.183/D. Foi credenciado o Sr. Antonio Nilson do Carmo de
Jesus – CPF 006.977.646-64, como representante da empresa Steios de Minas
Construtora Eireli. Passando para a análise dos envelopes de documentação, verificou-se
o seguinte:
1) a empresa Minas Construções e Restaurações Eireli apresentou toda a documentação
exigida pelo edital, sendo portanto, habilitada;
2) a empresa Steios de Minas Construtora Eireli apresentou toda a documentação exigida
pelo edital, sendo portanto, habilitada;
3) a empresa Fortuna Construções e Reformas Ltda não apresentou a CND Federal, bem

como apresentou o contrato de prestação de serviços com o responsável técnico sem
assinatura de ambas as partes, portanto, foi inabilitada.
Prosseguindo os documentos de habilitação foram colocados a disposição do licitante
presente para exame e rubricas. Após, a CPL suspendeu a sessão abrindo prazo para
apresentação de recursos. Saem os presentes intimados. Por fim, a Comissão determinou
que fosse afixado no átrio do salão da Prefeitura Municipal de Piranga o expediente desta
reunião. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da presente reunião.
Para constar e produzir seus efeitos jurídicos e legais vai a presente ata assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Licitações.
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