
 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  DOM  VIÇOSO - MG 
 
Rua Valdemar de Oliveira, nº 01   - Centro      37.474-000  - Dom Viçoso / MG 
CNPJ: 18.188.268/0001-64  - Fone/Fax: (35) 3375-1100 - E-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br 

 

ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO 
    

Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 13h (treze 
horas), reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Dom Viçoso: Luiz Antônio da Silva – Presidente, Golias Gomes – Secretário 
e Elizangela Maria da Silva – Membro, nomeados estes pela Portaria nº 070/2020, de 
06/04/2020, para efetuar o recebimento e abertura dos Envelopes de Habilitação 
referente ao Processo de Licitação de nº 039/2020 – Tomada de Preços de n.º 003/2020, 
tipo Menor Preço Global, cujo objetivo é a “Contratação de empresa para obras de 
execução de 2.373,50 m² de calçamento em bloquete em trechos de vias rurais, 
conforme Convênio de Saída nº 1491000950/2020, firmado com a Secretaria de Estado 
de Governo de Minas Gerais – SEGOV”. Convidados, participaram também da sessão os 
Servidores Municipais: Pedro de Moura Campos, Pregoeiro e Dr. Eduardo Vicente 
Soares, Advogado. No horário previsto no Edital, o Presidente fez a abertura do certame, 
dando início ao credenciamento das empresas interessadas. Foram protocolados antes 

do início do referido certame, os envelopes das seguintes empresas: Alpha Construtora 

Ltda – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.515.595/0001-10, com sede na Rua Felix dos 

Santos, nº 1109, Loja B, Bairro Lavrinha, CEP 37.443-000, em Baependi-MG; Empresa 

Balugart Indústria e Comercio de Artefatos Metálicos e de Concreto Ltda EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.864.677/0001-17, com sede na Av. Saint Clair Mota, nº 500, 

B. Pinheirinhos, CEP 37.460-00, em Passa Quatro, MG; Empresa Leonardo Fernandes 

Maciel – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.392.176/0001-06, com sede na Rua Maestro 
Emilio do Patrocínio Nogueira, nº 2431, B. São Cristovão, CEP 37.443-000, em Baependi-

MG e a Empresa Sanches Pré-Moldados e Construções EIRELI, inscrita no CNPJ sob 
o nº 30.128.381/0001-50, com sede na Rua Otto Jargow, nº 130, Bairro Nossa Senhora 
de Fátima, em São Lourenço – MG. Os representantes das empresas acima listadas não 
fizeram credenciamento para acompanhar o desenrolar do certame, protocolando junto 
com os envelopes, um Termo de Renúncia, onde expressamente renunciam ao direito de 
interpor recursos bem como ao prazo relativos a fase de Habilitação/Proposta, 
autorizando o prosseguimento do certame. Iniciado a sessão, foi constatado a 
inviolabilidade dos envelopes pela Comissão e os mesmos rubricados.  Foram então 
abertos os envelopes de habilitação. A Documentação das Empresas citadas foram 
devidamente rubricadas, analisadas e conferidas de acordo com edital. Após a cuidadosa 

análise ficou constatado pelos Membros da Comissão, que a Empresa Leonardo 

Fernandes Maciel – ME, não apresentou os documentos relativos ao item 4.7 do Anexo 

II do Edital -  Capacitação Técnico-Operacional e a Empresa Sanches Pré-Moldados e 

Construções EIRELI, referente ao item 4.7, ficou incompleto, pois apresentou contratos, 
porém, faltaram as respectivas ARTs; no item 5 - Da Qualificação Econômico-financeira 
também incompleta, apresentou o balanço patrimonial constante do item 5.1, deixando de 
apresentar a Análise Contábil Financeira, do item 5.6. Desta forma, ambas empresas 

foram inabilitadas para a fase da Proposta de Preços. As empresas Alpha Construtora 

Ltda – ME e Balugart Indústria e Comercio de Artefatos Metálicos e de Concreto 

Ltda EPP apresentaram a Documentação conforme o exigido no edital e foram 
habilitadas para a próxima fase, ou seja, para Sessão de Julgamento das Propostas. 
Nada mais havendo a registrar, foi lavrada esta Ata que após lida e achada conforme vai 
devidamente assinada pelo Presidente, Secretário e Membro desta Comissão e 
convidados. 
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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

    
Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 14h 

(quatorze horas), reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Dom Viçoso: Luiz Antônio da Silva – Presidente, Golias Gomes – 
Secretário e Elizangela Maria da Silva – Membro, nomeados estes pela Portaria nº 
070/2020, de 06/04/2020, para efetuar a abertura dos Envelopes de Proposta Comercial 
referente ao Processo de Licitação de nº 039/2020 – Tomada de Preços de n.º 003/2020, 
tipo Menor Preço Global, cujo objetivo é a “Contratação de empresa para obras de 
execução de 2.373,50 m² de calçamento em bloquete em trechos de vias rurais, 
conforme Convênio de Saída nº 1491000950/2020, firmado com a Secretaria de Estado 
de Governo de Minas Gerais – SEGOV”. Convidados, participaram também da sessão os 
Servidores Municipais: Pedro de Moura Campos, Pregoeiro e Dr. Eduardo Vicente 
Soares, Advogado. Na sessão anterior de habilitação, foram habilitadas para a fase de 

Propostas de Preços as seguintes empresas: Alpha Construtora Ltda – ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 17.515.595/0001-10, com sede na Rua Felix dos Santos, nº 1109, Loja B, 

Bairro Lavrinha, CEP 37.443-000, em Baependi-MG e a Empresa Balugart Indústria e 

Comercio de Artefatos Metálicos e de Concreto Ltda EPP, inscrita no  CPJ sob o nº 
07.864.677/0001-17, com sede na Av. Saint Clair Mota, nº 500, B. Pinheirinhos, CEP 
37.460-00, em Passa Quatro, MG. Dando continuidade a sessão de Julgamento das 
Propostas, constatado a inviolabilidade dos envelopes pela Comissão, as Propostas das 
Licitantes foram abertas. Após a rubrica das mesmas por todos, foram analisadas e 
conferidas estando todas de acordo com edital. Deste modo, foram classificadas da 
seguinte forma: A Empresa Alpha Construtora Ltda – ME apresentou o valor de R$ 

227.356,77 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta 

e sete centavos) e a Empresa Balugart Indústria e Comercio de Artefatos Metálicos e de 

Concreto Ltda EPP apresentou o valor de R$ 228.118,37 (duzentos e vinte oito mil, 

cento e dezoito reais e trinta e sete centavos). A empresa Alpha Construtora Ltda – 

ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.515.595/0001-10, foi declarada vencedora do certame, 
pois apresentou a melhor proposta e o preço apresentado está dentro das estimativas, 
conforme planilha orçamentária de preços, anexa ao edital. Como as empresas 
participantes optaram pela renúncia de recursos, o resultado será comunicado aos 
participantes e posteriormente enviado para homologação. Nada mais havendo a 
registrar, foi lavrada esta Ata que após lida e achada conforme vai devidamente assinada 
pelo Presidente, Secretário e Membro desta Comissão e convidados.  

 


