
 
 

 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 

PROCESSO Nº.: 087/2021 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2021 

 

 Aos dias quatorze do mês de maio 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 Edital e 

seus anexos foram publicados no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, no átrio da 

Prefeitura Municipal de Piranga e no site do Município, no dia 23/04/2021 e no Diário 

Oficial de Minas Gerais no dia 24/04/2021. Continuando os trabalhos, a Comissão 

constatou que as empresas SALES Construções e Empreendimentos Eireli EPP 

(CNPJ 28.065.090/0002-07), representante Bruno Bastos Ferreira da Silva (CPF 

131.241.767-66), PAP Construções Eireli (CNPJ 39.507.830/0001-45) - 

representante Braulio de Paula Sampaio (CPF 078.205.306-85), JBM Junior ME 

(CNPJ 27.863.431/0001-38) - representante João Bosco Moreira Junior (CPF 

116.725.246-28), Gabiosan Construtora Eireli (CNPJ 02.968.040/0001-57) - 

representante Hermerson Rodrigo de Oliveira (CPF 068.802.996-52) - DL2 

Engenharia e Construção Ltda (CNPJ 30.480.108/0001-90), Rona Alves Rezende 

(CNPJ 37.553.606/0001-64); Souza e Electo Engenharia (CNPJ 36.812.496/0001-

45), Prumo Construções Eireli (CNPJ 27.994.336/0001-73), e Valadares Comercio 

e Serviços Eireli (CNPJ 18.885.861/0001-60) acudiram ao presente certame, vez 

que apresentaram os envelopes de documentação e proposta. Não foi 

credenciamento o Sr. Leonardo da Silva Araújo Neto como representante da empresa 

DL2 Engenharia e Construção Ltda, uma vez que o documento de credenciamento 

estava sem reconhecimento de firma da assinatura, bem como não foi apresentado o 

documento original para conferencia da assinatura pela CPL. Passando para a 

análise dos envelopes de documentação, verificou-se o seguinte:  

1) as empresa SALES Construções e Empreendimentos Eireli EPP (CNPJ 



 
 

 

28.065.090/0002-07), PAP Construções Eireli (CNPJ 39.507.830/0001-45), 

Gabiosan Construtora Eireli (CNPJ 02.968.040/0001-57), DL2 Engenharia e 

Construção Ltda (CNPJ 30.480.108/0001-90), Rona Alves Rezende (CNPJ 

37.553.606/0001-64); Souza e Electo Engenharia (CNPJ 36.812.496/0001-45), 

Prumo Construções Eireli (CNPJ 27.994.336/0001-73), e Valadares Comercio e 

Serviços Eireli (CNPJ 18.885.861/0001-60) apresentaram todos os documentos 

conforme exigido no edital, sendo habilitadas; e 

2) A empresa JBM Junior não apresentou a Certidão de Registro do Profissional 

junto ao CREA/CAU, conforme exigido no item 5.1.8.2 “b” do edital, sendo assim, 

inabilitada. 

Prosseguindo os documentos de habilitação foram colocados a disposição dos 

licitantes presentes 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 e pelos Licitantes presentes. 

 

 

Rafael Martins 

Presidente da Comissão 

 

Marcos José Timóteo 

Membro 

 

Márcia Aparecida Dias 

Membro  

 

 

Licitantes presentes: 


