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COMPRAS E LICITAÇÕES 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS COMERCIAIS Às 12:30 (doze e trinta) horas 
do dia 29 (vinte e nove) de julho de 2019, na sede do município de Córrego Fundo/MG, no Setor de Licitações, à Rua 

Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 493, Mizael Bernardes, em Córrego Fundo (MG), a Comissão de Licitação, nomeada 
pela Portaria nº. 75, de 17 de junho de 2019, reuniu -se para proceder a abertura do Processo Licitatório nº. 044/2019,  
Tomada de Preço nº. 001/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para construção de Unidade do 

Proinfância Tipo 1 no município de Córrego Fundo/MG, conforme Convênio FNDE Nº 2018.03.203/2018. Mostraram 
interesse em participar do certame protocolando os envelopes em tempo hábil, as seguintes empresas : JM ENGENHARIA 
E CONSTRUTURA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ so b o nº 17.540.016/0001-90, com sede administrativa na 

Rua Benjamim Constant, nº 243, Bairro Centro, Itumbiara/GO, neste ato, representada por JOSÉ MILTON DE OLIVEIRA, 
pessoa física inscrita no CPF nº 288.122.636-15, residente e domiciliado à Praça São Sebastião, 34, apto. 53, Setor 
Central, Itumbiara-MG, CEP 75.503-230, sendo o telefone da empresa (64) 9317-5995 e e-mail:  

construtorajm@hotmail.com; LBD ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 20.743.945/0001 -00, 
com sede administrativa na Rua Almansor de Souza Rabelo, nº 297, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Arcos/MG, CEP: 
35.588-000, representada por YARLLEI SILVA DIAS, pessoa física inscrita no CPF nº 059.416.547-40, residente e 

domiciliado à Rua Eugenio Coutinho de Faria, nº 241, Bairro Grajaú, Arcos -MG, CEP: 35.588-000, sendo o telefone da 
empresa 37-3351-2315 e 37-99871-6564 e e-mail: contato@lbdengenharia.com.br e BR LEÃO CONSTRUTORA EIRELI- 
EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 19.447.569/0001-28, com sede administrativa na Rua Coronel José 

Gonçalves D’Amarante, nº 122, Bairro Centro, Formiga/MG, CEP: 35.570-000, neste ato representa por BRUNO CÉSAR 
COMITANTE LEÃO pessoa física inscrita no CPF nº 050.976.006 -74, residente e domiciliado à Rua Miralda de Carvalho, 
50, Bairro Centro, Formiga/MG, CEP: 35.570-000,  sendo o telefone da empresa 37-3322-1394 e e-mail: 

brleao.construtora@gmail.com. Registra-se nesta ata a presença dos servidores do Setor de Engenharia do município,  
Sra. Misley Aparecida da Cunha Faria,  Srta. Daiana Fátima da Silva e o Sr. Geraldo César Vaz de Oliveira que 
acompanharão os trabalhos da Comissão de Licitação conferindo a documentação de qualificação técnica, as propostas e 

em especial as planilhas de preços. Dando início aos trabalhos, a Comissão de Licitação, presidida pela Sra. Aline Patrícia 
da Silveira Leal procedeu a abertura dos envelopes de habilitação, sendo a mesma conferida pela Comissão de Licitação 
e pelos representantes presentes. Da análise da documentação de habilitação, restou comprovado que todas as lic itantes 

atenderam a todas as exigências do edital e foram declaradas habilitadas. Visando agilizar os trabalhos deste certame e,  
considerando que todos os licitantes foram habilitados, os representantes manifestaram expressamente a desistência do 
prazo recursal, autorizando a imediata abertura dos envelopes de proposta de preço. Em seguida a CPL procedeu à 

abertura dos envelopes de proposta das licitantes, cujo conteúdo foi conferido e c onfrontado com as exigências do edital, 
pela CPL e pelo Setor de Engenharia do Município. Da análise das propostas escritas restou comprovado que as 
propostas dos licitantes BR LEÃO CONSTRUTORA EIRELI- EPP e LBD ENGENHARIA EIRELI atenderam a todas as 

exigências do edital, e foram classificadas. A proposta da licitante JM ENGENHARIA E CONSTRUTURA EIRELI não 
atendeu à exigência do edital quanto à apresentação da Planilha de composição de custos unitários exigida no item 
6.1.1.4 e foi desclassificada. Quanto ao valor, as propostas classificadas, foram: BR LEÃO CONSTRUTORA EIRELI- EPP, 

apresentou proposta no valor de R$ 2.107.921,26 (dois milhões cento e sete mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e 
seis centavos) e LBD ENGENHARIA EIRELI, apresentou proposta no valor de R$2.188.647,86 (dois milhões cento e 
oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Sendo o critério de aceitação das 

propostas, “o menor preço item – valor máximo” e tendo as licitantes obedecido ao valor máximo estabelecido, a 
Comissão Permanente de Licitação declara a licitante BR LEÃO CONSTRUTORA EIRELI- EPP, vencedora do certame 
pelo valor de R$2.107.921,26 (dois milhões cento e sete mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos). 

Registra-se que a autenticidade das certidões on-line será conferida após a sessão e antes que se proceda à 
homologação. Registra-se que os representantes das licitantes se ausentaram da sessão antes da lavratura desta ata, 
razão pela qual, nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93 e para que produza os efeitos legais, esta ata será publicada na 

íntegra, no Diário Oficial Elet rônico Municipal. Em nada mais havendo a tratar, encerra-se a sessão lavrando a presente 
que será assinada pelos presentes. COMISSÃO DE LICITAÇÃO  Aline Patrícia da Silveira Leal Presidente Aureci Cristina 
de Faria Borges Membro Kellen Kariny e Silva Membro Jair Câmara Rodrigues Membro Suplente Misley Aparecida da 

Cunha Faria Secretária Municipal de Obras Daiana Fátima da Silva Supervisora de Convênios e Prestação de Contas 
Setor de Engenharia Geraldo César Vaz de Oliveira Supervisor de Obras Setor de Engenharia  
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aquisição de concreto usinado para uso das Secretarias Municipais do Município de Córrego Fundo/MG. Sessão às 

12hs30min do dia 13/08/2019. Local: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 493, Córrego Fundo/MG.  Informações e 
editais: site www.corregofundo.mg.gov.br, pregoescorregofundo@gmail.com ou pelo telefone (37) 3322 -9202. Córrego 
Fundo, 29 de julho de 2019. Romário José da Costa – Pregoeiro Municipal. Romário José da Costa Pregoeiro 

__________________________________________________________________________________________________  

 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará Processo Licitatório Nº 098/2019, Pregão Presencial no Registro de Preços Nº 
010/2019, TIPO: menor preço unitário por item.  OBJETO: Registro de preços para a futura e eventual contratação de 

empresa para prestação de serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, alinhamento e balanceamento para 
manutenção dos veículos da frota do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto e prestação de serviços lanternagem e 
pintura no caminhão Mercedes Bens 1318. A abertura da sessão será às 09:00 hs do dia 19/08/2019. LOCAL: Praça 

Vigário João Ivo, 62, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de licitações. Demais informações por escrito através do e-
mail: pregoessaaecf@gmail.com, no sítio elet rônico www.saaecorregofundo.com.br ou por telefone pelo 037-3322-9612, 
dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, Sebastião ou Érica.  
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