
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2021- PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 02/2021 

 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10hs00min 

(dez horas), na sala do setor de licitação, o Pregoeiro, Sr. Vinicio Mauricio de Morais, 

juntamente com os membros da Comissão de Apoio ao Pregão, constituídos pela 

Portaria 03/2021, reuniram-se com vistas à abertura das propostas relativas ao Pregão 

Presencial n° 02/2021, Processo n° 02/2021, Registro de Preços n° 02/2021, Tipo 

Maior Percentual de Desconto, cujo objeto é a eventual e futura contratação dos 

serviços comuns de engenharia contidos na tabela de referência SINAPI para 

fornecimento de mão de obra e materiais necessários, para manutenção (preventiva e 

corretiva), construção e/ou adaptação das instalações físicas internas e externas dos 

prédios públicos, próprios e locados, vias e praças, em regime de execução de 

empreitada por preço unitário para atender as demandas das unidades imobiliárias 
estabelecidas nos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Do 

Vale Do Paraibuna – CIMPAR. usando como referência a tabela de preços da SINAPI, 

conforme termo de referência anexo I do edital, cujo teor foi publicado em jornal de 

grande circulação regional (Tribuna de Minas) em 10 de Janeiro de 2021, e no sitio 

eletrônico do consórcio http://amparcimpar-mg.org/licitacao conforme extrato anexado 

aos autos do processo (fls.59). 

 

Aberta a sessão verificou-se a presença de duas empresas interessadas pelo certame, a 

seguir descritas, as quais entregaram seus envelopes de “proposta”, “documentação” e 

apresentaram credenciamento, conforme delineado no edital: 

 

NOME COMPLETO / CNPJ ENDEREÇO REPRESENTANTE 

CPF 

DM CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA CNPJ 

24.669.434/0001-47 

Rua Jose Ambrósio Diniz,nº 68, 

Bairro Minaslandia, Belo 

Horizonte, MG CEP 31.812-100 

Alexandre Matheus Vieira, 

CPF 545.035.156-91 

CONSPRO CONSTRUÇÕES 

LTDA, CNPJ 34.218.512/0001-40 

Rua Joaquim Nabuco, 989, Centro, 

Manaus, CEP 69.020-030 

Alex Cassio Mariano da 

Cruz, CPF 011.528.986-04 

 

Ato contínuo o pregoeiro solicitou aos licitantes presentes que rubricassem os 

documentos de credenciamento. O pregoeiro passou para a fase de abertura do envelope 

“proposta” sendo conferidas e ambas estavam delineado corretamente o item do objeto 

licitado. Seguindo, o pregoeiro solicitou aos presentes que rubricassem as propostas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

apresentadas e os respectivos documentos sendo apresentado as propostas, conforme 

segue:  

NOME COMPLETO / CNPJ VALOR DA 

PROPOSTA 

DM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ 24.669.434/0001-47 R$ 3,0% 

CONSPRO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 34.218.512/0001-40 R$ 6,59% 

 

Ato contínuo constatou o pregoeiro que ambas as licitantes estavam aptas para fase de 

lances sendo apurado o desconto conforme demonstrado abaixo: 

 

DM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CONSPRO CONSTRUÇÕES LTDA 

10% 11,50 % 

 

O pregoeiro em negociação com a licitante CONSPRO CONSTRUÇÕES LTDA tentou 

aumentar o desconto ofertado porém não obteve êxito, sendo a proposta da mesma 

considerada vencedora.  

 

Ato contínuo, foi conferido o envelope de habilitação, estando a documentação da 

licitante vencedora de acordo com o solicitado no edital.  

 

Levantada a possibilidade de concessão de prazo para interposição de recurso para 

decisão acima, a licitante desistiu da referida possibilidade expressamente.  

 

Dando sequência aos trabalhos, o Pregoeiro procedeu à leitura da ata, que foi achada 

conforme, e segue devidamente assinada pelos presentes. Nada mais havendo a 

acrescentar, foi encerrada a reunião às 11:30h.  

 

Vinicio Mauricio de Morais                                           Andréia Cristina Ramos 

Pregoeiro                                                                                                  Apoio Pregão  

 

Vicente de Paulo Afonso                                                                            Denise Vieira Marques da Costa 

      Apoio Pregão                                                                   Apoio Pregão 

 

DM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA                                CONSPRO CONSTRUÇÕES LTDA 

Alexandre Matheus Vieira                                                                    Alex Cassio Mariano da Cruz                                                          


