
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BRUMADINHO 

    ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Brumadinho, 22   de abril  de 2.015. 

 

JULGAMENTO DA PRIMEIRA FASE REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2015. 

 

 REFERÊNCIA: Procedimento Licitatório Modalidade de Tomada de Preços  n.º 001/2015. 

 

 OBJETO RESUMIDO: Obras construção de capelas velório no cemitério de Casa Branca e no 

cemitério Parque das Rosas – Brumadinho/MG. 

 

 O objeto do presente está totalmente vinculado ao Edital e seus anexos que não foi impugnado, 

e são parte integrante, e prestam informações aos interessados de acordo com a Lei Federal 8.666/93. 

 1 – A Comissão Permanente de Licitações, no ato de suas atribuições legais, e de acordo com as 

determinações constantes na Lei Federal n.º 8.666/93, vem apresentar aos interessados, o resultado do 

julgamento da 1
a
 fase – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO – do Procedimento Licitatório 

Modalidade de Tomada de Preços  n.º 001/2015, de acordo com as seguintes considerações:  

 

a) Considerando que todos os concorrentes interessados participaram da reunião realizada no 

dia 17 de ABRIL de 2.015 referente ao julgamento da documentação apresentadas pelas 

empresas, da qual houveram questionamentos, conforme constante em ata; 

b) Considerando que é de conhecimento dos licitantes presentes na PRIMEIRA reunião 

realizada, da qual a Comissão Permanente de Licitações se utilizou dos fundamentos 

constantes no At. 43 § 3º da Lei Federal 8.666/93 com o objetivo de esclarecer ou 

complementar a instrução do processo;   

c) Considerando os fatos relatados na Ata da primeira reunião, onde foi decidido pela 

Comissão Permanente de Licitações que a documentação não seria julgada no momento 

devido à complexidade do julgamento e dos questionamentos dos licitantes (constantes 

em ata), se embasou no artigo 43 § 3.º da Lei Federal 8.666/93 para posterior julgamento, e 

obteve o seguinte resultado: 

Diante das considerações supramencionadas, a Comissão Permanente de Licitações desta 

municipalidade, com efeito às determinações legais, resolve: 

 



PRIMEIRO:  

Julgamento da documentação apresentada pela empresa: Construtora Mestra Empreendimentos e 

Consultoria Ltda 

A empresa foi declara INABILITADA por não apresentar a documentação de acordo com as exigências 

do edital, senão vejamos: 

Conforme avaliações Técnicas relacionadas aos 

Atestados de Capacidade Técnica, o atestado 

técnico apresentado pela empresa estão em 

desacordo com as exigências constantes no Item 

4.1.15 do edital, ou seja, os quantitativos exigidos 

para Engradamento para telha cerâmica em 

madeira não foi apresentado, sendo apresentado 

“Cobertura Telhado de fibrocimento com estrutura 

de madeira”, e não para telha cerâmica exigido no 

edital. 

Em desacordo com 
o Edital 

 

SEGUNDO: 

Julgamento da documentação apresentada pela empresa J. CARVALHO CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA: 

A empresa foi declara INABILITADA por não apresentar a documentação de acordo com as exigências 

do edital, senão vejamos: 

 

Apresentou a Certidão de Registro no CREA com 

capital social divergente da última alteração 

contratual, o que torna a Certidão do CREA 

inválida. 

Consta no corpo da Certidão: “esta certidão 

perderá sua validade se ocorrer qualquer 

modificação nos dados cadastrais nela contidos, 

após a data de sua expedição”. 

Capital Social constante na ultima alteração da 

empresa R$ 747.231,00 

Valor do capital social constante da Certidão do 

CREA:  R$ 300.000,00 

 

Em desacordo com 
as exigências do 
órgão - CREA 



As demais empresas foram declaradas habilitadas: I) LMF ENGENHARIA LTDA, II) 

ENGEBRUM CONSTRUTORA LTDA, III) ATHENAS CONSTRUTORA LTDA, IV) 

METAMORPHOSE ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES LTDA EPP, V) 

CONSTRUTORA SILVEIRA PRADO LTDA. 

Finalmente, considerando as observações  supra-mencionadas, e especialmente o constante na ata da 

primeira reunião do certame licitatório modalidade de TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2015, após 

julgamento, e em obediência as determinações constantes na Lei Federal 8.666/93 foram declaradas 

habilitadas as empresas: I) LMF ENGENHARIA LTDA, II) ENGEBRUM CONSTRUTORA 

LTDA, III) ATHENAS CONSTRUTORA LTDA, IV) METAMORPHOSE ENGENHARIA 

CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES LTDA EPP, V) CONSTRUTORA SILVEIRA PRADO 

LTDA, por apresentarem a documentação de acordo com as exigências legais, e declaradas inabilitadas 

as empresas: I) CONSTRUTORA MESTRA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, II) J. 

CARVALHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, por apresentar a documentação em 

desacordo com as exigências do edital, conforme relatório e motivos acima descritos, ficando aberto 

prazo recursal, para que, caso seja de interesse os licitantes interponham recursos contra a decisão 

da CPL. 

 

OBS: o resultado do referido julgamento foi enviado para publicação no MINAS GERAIS, JORNAL 

AQUI, DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO - DOM, e comunicado aos licitantes através de 

notificação, e se encontra em fase recursal dentro dos prazos legais a contar da data do protocolo e 

publicação. 

 

 

Atenciosamente, 

Comissão Permanente de Licitações  

 


