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ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO  

PROCESSO LICITATÓRIO 045/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020. 

 
Às 16 (dezesseis) horas do dia 11 onze) de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), 

reuniram-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de São 

Bento Abade – MG, Vitor Jorge da Silva, e o membro Roberto Wagner Rezende nomeados pela 

Portaria nº 005/2021 de 4 de janeiro de 2021, para proceder aos trabalhos de julgamento após 

pareceres e recursos da Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, 

tendo como objeto a “Contratação de empresa especializada para a reforma da CEMEI 

Dona Benta conforme demanda do Departamento de Educação e Cultura do Município de 

São Bento Abade/MG.” Presente o Presidente da Comissão Permanente de Licitação Vitor Jorge 

da Silva, o membro Roberto Wagner Rezende. Dando início aos trabalhos a Comissão 

Permanente de Licitação, após análise dos pareceres solicitados na sessão do dia 24 (vinte e 

quatro) de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), sendo as empresas HABILITADAS: SW 

RAMOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA e VERSATILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – 

EPP. A empresa CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL EIRELI, está inabilitada pois não 

apresentou a declaração de indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequado e disponíveis conforme exigido no Item da documentação exigida no Edital no Item 

“7.1.3.2. comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, E indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos”. Conforme recurso apresentado a 

Comisssão esclarece que o item 7.1.3.2.1, esclarece que os atestados comprovam a 

questão da aptidão, mas o texto é separado por um “e” e a indicação das instalação não 

foi apresentada. A empresa MPR Engenharia e Consultoria LTDA, está inabilitada por 

apresentar a certidão do profissional junto ao CREA vencida na data de 31/03/2021 e está não 

se tartar de documento de regularidade fiscal e trabalhsta conforme constante em seu 

recurso para apresentação posterior e ainda por não apresentar o item quanto ao balanço 

fora do exigido no edital nos itens: 7.1.4.2, 7.1.4.2 b, c (LG), c (SG), c LC), conforme 

parecer contábil. Esta ata de habilitação será enviada a todos os participantes, sendo a data para 

abertura de proposta na sexta-feira dia 18/06/2021, às 12h e 30 min, ficando os interessados em 

comparecer convocados e cientes através desta. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual se 

lavrou a presente ATA, que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

 

 

Vitor Jorge da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Membro da Comissão Permanente de Licitação 


