Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará – Minas Gerais
CNPJ – 18.291.369/0001-66
Av. Presidente Tancredo Neves, 100 – Centro – CEP 35.544-000.
Telefone: (37) 3234-1224|E-Mail: licitacao@saogoncalodopara.mg.gov.br
ATA DE SESSÃO DE PREGÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019
REGISTRO DE PREÇO: 002/2019
MODALIDADE: Menor Preço por Item
Às 08h00min horas do dia vinte e sete de fevereiro do ano de dois mil e dezenove
reuniram-se o Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, abaixo identificados e
designados pelo Decreto nº- 4221/2018, para procederem à atividade pertinente ao
Processo Licitatório em referência, do tipo menor preço por item, que tem por objeto,
Registro de Preço para contratação de empresa especializada para realização de
serviços de Limpeza manual de vias, Capina manual de vias, Roçada Manual de
vias vicinais, Roçada mecânica, caiação de meio fio, transporte de material bota
fora e espalhamento de material bota fora de São Gonçalo do Pará-MG, conforme
especificações detalhadas no respectivo Edital. Aberta a sessão, foi feito o
credenciamento, das seguintes empresas: LAMOUNIER CONSTUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI – ME, CNPJ nº 19.787.722./0001-66 neste ato representado pelo senhor
PATRICK BENEDITO RODRIGUES ALVES inscrito no CPF 114.028.556-48, AGCO
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 31.080.394/0001-69 neste ato representado pelo
senhor ANTONIO GERALDO CESARIO DE OLIVEIRA inscrito no CPF
890.872.836-87, CONSTRUTORA AGUIAE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA – ME, CNPJ nº 18.111.152/0001-27 neste ato representado pelo senhor PAULO
SERGIO DO AMARAL inscrito no CPF 719.347.076-00, ALPHA PRODUTORA E
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 29.670.419/0001-32 neste ato representado pelo senhor
WAGNER MARTINS ASSIS inscrito no CPF 113.058.316-32, HORIZONTES
EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, CNPJ nº
22.454.801/0001-60 neste ato representado pelo senhor JOÃO GERUDE DA
GUARDA LOPES inscrito no CPF 988.243.178-04, GILBERTO DONIZETE
RESENDE CPF 550866691672 – ME, CNPJ nº 66.334.210/0001-24 neste ato
representado pelo senhor GILBERTO DONIZETE RESENDE inscrito no CPF
55.866.916-72. Consta-se que a empresa JUNIO FERNANDO FARIA CPF
06145907606, CNPJ nº 30.971.372.0001/26 não foi credenciada para o certame por seu
objeto social não corresponder ao objeto da licitação, ficando seus envelopes de
Proposta e Habilitação retidos até o final da licitação para posterior devolução. Constase que a empresa ELISANDRA ALVES DA SILVA EIRELI – ME, CNPJ nº
17.566.424/0001-10 neste ato representado pelo senhor ARMANDO DE ALMEIDA
ANGELICA inscrito no CPF 086.433.686-10 não foi credenciada ao certame por seu
objeto social não corresponder ao objeto da licitação e que solicitou por escrito a
retirada dos envelopes de proposta e habilitação, ficando nos autos do processo o seu
credenciamento deixando assim a sessão. Consta-se que empresa ALEXANDRE
SANTOS DE ANDRADE – ME, CNPJ nº 28.281.457/0001-30 neste ato representado
pelo senhor MARCIO VARGAS DE ANDRADE inscrito no CPF 835.576.016-68 não
foi credenciada ao certame por seu objeto social não corresponder ao objeto da licitação,
ficando nos autos do processo o seu credenciamento deixando assim a sessão. A
empresa AGCO CONSTRUÇÕES EIRELI se retirou da licitação, e que solicitou por
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escrito a retirada dos envelopes de proposta e habilitação, ficando nos autos do processo
o seu credenciamento. Ao se ausentar da sessão os representantes de cada empresa
foram informados que assim estariam desistindo do direito de recorrer. Foi verificado
erro material na confecção do edital em que as quantidades dos itens 02, 03 e 04 ficaram
diferentes a quantidade da proposta digital. Para tanto o sr. Pregoeiro determinou que a
quantidade a ser considerada será a que consta na proposta digital, isso porque o
quantitativo da proposta digital está menor para os itens 03 e 04. Em seguida foram
rubricados os envelopes contendo a proposta e documentação passando, a fazer a
abertura dos mesmos. Assim, o Pregoeiro e a equipe de apoio iniciaram os trabalhos.
Ato contínuo, deu-se início a análise dos preços apresentados, os proponentes foram
classificados e convocados para apresentação de lances verbais, de acordo com o
disposto nos incisos VIII e IX, do Art. 4º, da Lei 10.520, de 17-07-2002. A empresa
HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELI – ME ficou
ganhadora dos itens 01, 02, 03, 06 e 07 no valor total R$236.644,00 (duzentos e trinta e
seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais), LAMOUNIER CONSTUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI – ME ficou ganhadora dos itens 04 e 05 no valor total de
R$92.080,00 (noventa e dois mil e oitenta reais). Ato contínuo, procedeu-se a abertura
dos envelopes contendo a documentação de habilitação dos licitantes ganhadores. Foi
aberta diligência para verificar a regularidade do CRF da empresa LAMOUNIER
CONSTUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, e que em consulta no site
http://www.fgts.gov.br/ verificou-se a regularidade da certidão. Constatou-se que as
empresas estão habilitadas ao certame. O Pregoeiro informou aos representantes
presentes que a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importa na
preclusão de direito de recurso. O Pregoeiro informou as empresas vencedoras que
deverão apresentar uma planilha completa com todos os custos para cada item
adjudicado, tendo o prazo de até 5 dias para apresentação. Os envelopes das demais
empresas ficam retidos pelo prazo de 30 dias, percorrendo este prazo, os envelopes
estarão disponíveis para retirada das empresas. Consultados, os representantes das
licitantes presentes, estes renunciaram a tal direito. Os autos seguirão para análise e
homologação pela autoridade superior, cuja planilha de evolução dos lances consta em
anexo a esta ata. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a sessão às
12h10min. Eu Júnio Augusto Faria, lavrei o presente registro. Nada mais havendo, foi
lavrada esta Ata, a qual será assinada pelos presentes abaixo relacionados e que seja o
Processo encaminhado à instância superior, para os devidos procedimentos.
Júnio Augusto Faria
Pregoeiro Oficial
Tiago Aloísio Rocha de Matos
Membros da Equipe de Apoio
Patrick Benedito Rodrigues Alves
Lamounier Construções e Serviços
Eireli – Me
Wagne Martins Assis
Alpha Produtora e Serviços Eireli

Élvio Júnio da Silva
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João Gerude da Guarda Lopes
Horizontes
Empreendimentos
Construção Eireli - Me
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Paulo Sergio do Amaral
Construtora Aguia e Materiais de
Construção Ltda – Me
Gilberto Donizete Rezende
Gilberto Donizete Rezende
5586691672 Me

CPF

