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ATA DE ABERTURA DE DOCUMENTAÇÕES 
PROCESSO LICITATÓRIO 075/2017 
CONVITE Nº 003/2017 

 
 
Aos 06 (seis) dias do mês de junho de 2017, às 13h10min, a Comissão Permanente de Licitações 

do Município de Carmo do Paranaíba – MG reuniu-se à Av. Costa Júnior nº 306, com a 

finalidade de analisar a documentação alusiva ao Convite n°. 003/2017, datado de 22 de maio de 

2017. Foram convidadas as seguintes empresas conforme comprovantes: FNC 

CONSTRUTORA LTDA –ME com sede em Carmo do Paranaíba/MG, CLART 

CONSTRUTORA LTDA- EPP com sede Lagoa Formosa/MG, RMG CONSTRUTORA 

LTDA –ME com sede em Carmo do Paranaíba/MG, CONSTRUTORA CHAVES 

COSTA LTDA–ME com sede em Formiga/MG, SOLECON ENGENHARIA LTDA com 

sede em Patos de Minas /MG, TF ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANÇA EIRELI – 

ME com sede em Patos de Minas/MG e CONSTRUTORA 3 C LTDA-ME com sede em 

Carmo do Paranaíba /MG. Apesar de terem sido convidadas várias empresas do ramo, 

protocolaram envelopes para participação no certame as empresas licitantes: CLART 

CONSTRUTORA LTDA- EPP, RMG CONSTRUTORA LTDA –ME, MYRA PROJETOS 

E CONSULTORIA LTDA, TF ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANÇA EIRELI – ME, 

AC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. A Comissão Permanente de Licitações verificou 

todas as documentações e autenticidade das Certidões emitidas via Internet, estando tais 

conferências anexadas aos autos. Todas as documentações e autenticidades foram rubricadas 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. Registre-se a presença no presente 

certame do engenheiro civil da Secretaria de Obras, Sr. Fernando Ferreira Rocha, que auxiliou na 

análise das documentações dos licitantes. Após uma minuciosa análise das documentações, a 

CPL declarou que as empresas licitantes: CLART CONSTRUTORA LTDA- EPP, RMG 

CONSTRUTORA LTDA –ME, AC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP , estavam 

HABILITADAS nos termos da lei e do edital. Já a empresa MYRA PROJETOS E 

CONSULTORIA LTDA  foi declarada INABILITADA, uma vez que não apresentou toda a 

documentação exigida pelo item 4.1 do edital, estando faltando os seguintes documentos: prova 

de registro, inscrição e quitação na entidade profissional competente da empresa e de seu 

responsável técnico (CREA); e no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, em nome do 

responsável técnico pela empresa de execução de obras que constem: execução de fundações, 

estruturas, alvenaria, revestimentos, pisos e pintura, acompanhado da respectiva certidão, 
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emitido com observância das formalidades contidas nos §§ 1º e 3º do art. 30 da Lei n° 8.666/93, 

devidamente certificado pelo CREA. A empresa TF ENGENHARIA CIVIL E DE 

SEGURANÇA EIRELI – ME também foi declarada INABILITADA, já que o atestado de 

capacidade técnica apresentado pela empresa não cumpriu com todos os requisitos exigidos pelo 

item 4.1 do edital, não constando no atestado a exigência de “execução de fundações”.  Abre-se 

o prazo de 02 (dois) dias úteis para eventuais recursos, conforme determina o artigo 109, Inciso 

I, alínea a, § 6º da Lei 8.666/93 e suas alterações, desde que não sejam interpostos recursos ou, 

havendo tal interposição, após julgamento dos mesmos em data a ser divulgada. A abertura das 

propostas fica desde já designada para as 13h00min do dia 09 de junho de 2017. Nada mais 

havendo, encerrou-se a presente sessão, pelo que foi lavrada esta ata e por todos os presentes 

assinada. Carmo do Paranaíba, 06 de junho de 2017. 

 

Isabele Resende Gontijo Ribeiro 

Pregoeira 

 

 

Jonatan Henrique Branquinho de Deus 

Equipe de apoio 

 

 

Neusa Maria de Oliveira Santiago Garcia                                   

Equipe de apoio 

 

 

Brenda Borba Paolinelli Caetano 

CLART CONSTRUTORA LTDA- EPP 

 

 

       Thiago Fernando Alves Caixeta 

 TF ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANÇA EIRELI – ME 

 
 

Fábio Eduardo Soares 
                                               AC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 
 
 
 

 Sr. Fernando Ferreira Rocha 
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Obras 


