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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO  

PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 031/2021 

TOMADA DE PREÇOS 002/2021 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2021, às 08:00(oito horas), reuniram-se 

na sala de licitações da Prefeitura  Municipal de Olhos D’Água/MG., a Comissão 

Permanente de Licitações formada pela  Sra. Liliane Oliveira dos 

Santos(presidente), Elieide Lopes de Oliveira (secretária) e Franciele Dias Boas 

Costa (membro), nomeados pela Portaria 001/2020, para dar prosseguimento ao 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 031/2021, TOMADA DE PREÇOS 002/2021, cujo 

objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de construção 

de posto de saúde na comunidade de Barra da Ilha e no Distrito de Pimenta. 

 

Compareceram ao certame as empresas L&J CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 

LTDA-EPP, CNPJ 04.880.809/0001-06, representado pelo Sr. José Murilo Pinheiro 

Rocha, portador do CPF 422.859.766-15, DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA-

ME, CNPJ 35.185.908/0001-00, representada pelo Sr. Fernando Paulo da Silva 

Leonardo, portador do CPF 089.423.616-41, METRA CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ 

29.795.413/0001-91, representada pelo Sr. Márcio Júnio Boges, portador do CPF 

011.755.226-78, TRIUNFO PRÉ MOLDADOS E CONSTUTORA EIRELI-EPP, CNPJ 

34.374.965/0001-66, representada pelo Sr. Leonardo Froes de Almeida, portador 

do CPF 003.502.836-05. 

 

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. 

 

O Representante Legal da empresa DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA-ME, 

CNPJ 35.185.908/0001-00, retirou-se da sala de licitações às 09h, tendo assinado 

termo de renúncia quanto ao direito de recurso da fase de habilitação e de 

julgamento das propostas. 

 

Abertos os envelopes DOCUMENTOS, o seu conteúdo foi conferido, sendo as 

cópias xerox autenticadas mediante originais apresentados pelo Representante 

Legal da Licitante presente. 

As CND’s foram conferidas mediante pesquisa nos sites oficiais na internet, 

atestando sua regularidade. 
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Os documentos alusivos à capacidade técnica, foram conferidos pelo 

engenheiro, Samuel Elias Cordeiro, atestando que as Licitantes cumpriram as 

exigências quanto à qualificação técnica, constatando que as licitante 

cumpriram as exigências legais. 

 

Dessa forma, as Licitantes foram declaradas HABILITADAS por cumprirem todas 

as exigências legais quanto à documentação. 

 

Foi deferido prazo para interposição de recurso, sendo que os Representantes 

Legais das Licitantes renunciaram expressamente ao direito de recurso e ao 

prazo respectivo, concordando com a abertura dos envelopes PROPOSTAS. 

 

Abertos os envelopes PROPOSTAS, o seu conteúdo foi rubricado pelos presentes, 

sendo apresentadas nos seguintes valores totais: 

 

1-L&J CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP, apresentou proposta para o Lote 

01(Barra da Ilha), no valor total de R$73.838,94(setenta e três mil oitocentos e 

trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), e para o Lote 02(Pimenta), no 

valor total de R$82.286,88(oitenta e dois mil duzentos e oitenta e seis reais e 

oitenta e oito centavos), totalizando o valor de R$156.121,82(cento e cinquenta 

e seis mil cento e vinte e um reais e oitenta e dois centavos); 

 

2-DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA-ME, apresentou proposta para o Lote 

01(Barra da Ilha), no valor total de R$73.942,42(setenta e três mil novecentos e 

quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), e para o Lote 02(Pimenta), no 

valor total de R$82.390,07(oitenta e dois mil trezentos e noventa reais e sete 

centavos), totalizando o valor de R$156.332,49(cento e cinquenta e seis mil 

trezentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos); 

 

3-METRA CONSTRUTORA LTDA-ME, apresentou proposta para o Lote 01(Barra da 

Ilha), no valor total de R$147.315,71(cento e quarenta e sete mil trezentos e 

quinze reais e setenta e um centavos), e para o Lote 02(Pimenta), no valor total 

de R$178.552,52(cento e setenta e oito mil quinhentos e cinquenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), totalizando o valor de R$325.868,23(trezentos e vinte 

e cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos); 

 

4-TRIUNFO PRÉ MOLDADOS E CONSTUTORA EIRELI-EPP, apresentou proposta para 

o Lote 01(Barra da Ilha), no valor total de R$73.667,19(setenta e três mil seiscentos 

e sessenta e sete reais e dezenove centavos), e para o Lote 02(Pimenta), no 

valor total de R$82.282,31(oitenta e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e 

trinta e um centavos), totalizando o valor de R$155.949,50(cento e cinquenta e 

cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos); 

 



   
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D’ÁGUA 
Praça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7121 

CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais 

 

 

Após a conferência das propostas constatou-se que a empresa TRIUNFO PRÉ 

MOLDADOS E CONSTUTORA EIRELI-EPP, apresentou os menores valores para 

execução dos serviços sendo declarada vencedora do certame. 

 

A empresa TRIUNFO PRÉ MOLDADOS E CONSTUTORA EIRELI-EPP, executará o Lote 

01(Barra da Ilha), pelo valor total de R$73.667,19(setenta e três mil seiscentos e 

sessenta e sete reais e dezenove centavos), e executará o Lote 02(Pimenta), 

pelo valor total de R$82.282,31(oitenta e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e 

trinta e um centavos), totalizando o valor de R$155.949,50(cento e cinquenta e 

cinco mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos); 

 

A empresa METRA CONSTRUTORA LTDA-ME, foi declarada desclassificada por 

apresentar valores superiores aos limites indicados nas planilhas orçamentárias. 

 

Foi deferido prazo para interposição de recurso quanto ao julgamento das 

propostas, sendo que os Representantes Legais das Licitantes renunciaram 

expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, concordando com o 

prosseguimento do certame. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que segue assinada 

pelos presentes. 

 

Olhos D’Água/MG., 18 de maio de 2021. 

 

 

Liliane Oliveira Santos.   Elieide Lopes de Oliveira. 

Presidente da CPL.   Secretária da CPL. 

 

 

Franciele Dias Boas Costa. 

Membro da CPL.        

 

 

José Murilo Ribeiro Rocha. 

p/ L&J Construções e Transportes Ltda-EPP. 

 

 

Márcio Júnio Boges. 

p/ Metra Construtora Ltda-ME. 

 

 

Leonardo Froes de Almeida. 

p/ Triunfo Pré Moldados e Constutora Eireli-EPP.  
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MAPA DE APURAÇÃO 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 031/2021 

TOMADA DE PREÇOS 002/2021 

 

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 

posto de saúde na comunidade de Barra da Ilha e no Distrito de Pimenta. 

 

Licitantes: 

1-L&J CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP, CNPJ 04.880.809/0001-06;  

2-DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ 35.185.908/0001-00; 

3-METRA CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ 29.795.413/0001-91; 

4-TRIUNFO PRÉ MOLDADOS E CONSTUTORA EIRELI-EPP, CNPJ 34.374.965/0001-66; 

 

EMPRESA L&J DIAS METRA TRIUNFO 

LOTE 01 73.838,94 73.942,42 147.315,71 73.667,19 

LOTE 02 82.282,88 82.390,07 178.552,52 82.282,31 

TOTAL 156.121,82 156.332,49 325.868,23 155.949,50 

 

Olhos D’Água/MG., 18 de maio de 2021. 

 

 

Liliane Oliveira Santos.   Elieide Lopes de Oliveira. 

Presidente da CPL.   Secretária da CPL. 

 

 

Franciele Dias Boas Costa. 

Membro da CPL.        

 

 

José Murilo Ribeiro Rocha. 

p/ L&J Construções e Transportes Ltda-EPP. 

 

 

Márcio Júnio Boges. 

p/ Metra Construtora Ltda-ME. 

 

 

Leonardo Froes de Almeida. 

p/ Triunfo Pré Moldados e Constutora Eireli-EPP.  

 

 

 


