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ATA DE REUNIÃO DO PREGOEIRO  
E EQUIPE DE APOIO 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 025/2020 

TOMADA DE PREÇOS 001/2020 
 

 
Aos 26(vinte e seis) dias do mês de março de 2020, às 08:00(oito horas) reuniu-se na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal de Olhos D’Água/MG., a Comissão 
Permanente de Licitações, formada por Liliane Oliveira Santos(presidente) Carlos 
Augusto Carneiro Moreira(secretário) e José Adilson Ferreira da Costa (membro), 
nomeados pela Portaria 001/2020, para dar prosseguimento ao PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO NO 025/2020, TOMADA DE PREÇOS NO 001/2020, que tem por objeto a 
contratação de empresa(s) para prestação de serviços construção de praça 
urbana/eventos-BDMG/2019. 
 
Compareceram a esta reunião as empresas L & J CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE 
LTDA-EPP, CNPJ 04.880.809/0001-06, representada pelo Sr. José Murilo Pinheiro 
Rocha, portador do CPF 422.859.766-15, ÁPICE CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA 
EIRELI-ME, CNPJ 32.277.856/0001-03, representada pelo Sr. Daniel dos Santos 
Bonfim, portador do CPF 635.331.626-72 e PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA-ME, CNPJ 23.448.209/0001-18 representada pelo Sr. Aberlad Carlos Pimenta 
Junior, portador do CPF 097.972.876-29. 
 
Foram recebidos os envelopes DOCUMENTOS e PROPOSTAS, os quais foram 
rubricados pelos presentes comprovando estarem indevassados. 
 
As Licitantes comprovaram se tratar de Empresa de Pequeno Porte e Microempresas, 
requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações. 
 
Abertos os envelopes DOCUMENTOS, o seu conteúdo foi conferido, sendo as cópias 
xerox autenticadas mediante originais apresentados pelos Representantes Legais das 
Licitantes. 
 
As CND’s foram conferidas mediante conferência nos sites oficiais na internet, atestando 
sua regularidade. 
 
Os documentos alusivos à capacidade técnica, foram conferidos pelo engenheiro, 
Samuel Elias Cordeiro, conforme laudo anexo. 
 
Constatou-se que as Licitantes L & J CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA-EPP, e 
ÁPICE CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA EIRELI-ME, cumpriram as exigências quanto 
à qualificação técnica, bem como os demais documentos exigidos, sendo declaradas 
HABILITADAS. 
 
Já a empresa PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, apresentou acervos 
técnicos alusivos à projetos e fiscalização de obras e não de execução de obra/serviço, 
sendo declarada INABILITADA, por não cumprir as exigências de qualificação técnica. 
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Os Representantes Legais das Licitantes renunciaram expressamente ao direito de 
recurso quanto ao julgamento da documentação, concordando com o prosseguimento 
do certame, e abertura dos envelopes propostas. 
 
O Representante Legal da empresa ÁPICE CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA EIRELI-
ME, apresentou termo de renuncia por escrito retirando-se da sala de licitações às 09h. 
 
Abertos os envelopes propostas das empresas HABILITADAS, o seu conteúdo foi 
conferido sendo apresentadas nos seguintes valores: 
 
1-L & J CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA-EPP, apresentou proposta no valor 
total de R$349.244,72(trezentos e quarenta e nove mil duzentos e quarenta e quatro 
reais e setenta e dois centavos); 
 
2-ÁPICE CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA EIRELI-ME, apresentou proposta no valor 
total de R$349.244,72(trezentos e quarenta e nove mil duzentos e quarenta e quatro 
reais e setenta e dois centavos); 
 
Diante do empate observado, a Comissão aplicou a regra do §2º, do artigo 45, da Lei 
8.666/93, realizando sorteio. 
 
Após a realização do sorteio foi declarada vencedora do certame, a empresa ÁPICE 
CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA EIRELI-ME, que executará os serviços pelo valor 
total de R$349.244,72(trezentos e quarenta e nove mil duzentos e quarenta e quatro 
reais e setenta e dois centavos). 
 
Os Representantes Legais das Licitantes renunciaram expressamente ao direito de 
recurso quanto ao julgamento das propostas, concordando com o prosseguimento do 
certame e a homologação do procedimento. 
 
Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aceita, 
segue assinada pelos presentes. 
 
Olhos D’Água/MG., 26 de março de 2020. 
 
 
Liliane Oliveira Santos.    Carlos Augusto Carneiro Moreira. 
Presidente da CPL.     Secretário da CPL. 
 

Jose Adilson Ferreira da Costa 
Membro da CPL.        
 
 
José Murilo Pinheiro Rocha. 
p/ L & J Construções e Transporte Ltda-EPP. 
 
 
Aberlad Carlos Pimenta Junior 
p/ Prime Engenharia e Construções Ltda-ME. 
 


