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Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão
Comissão Permanente de Licit ação e

Julgamentos
AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de
13 de abril de 2015 convocam as empresas Nunes
Santos Construção Lt da-ME e Topt al Serviços
Lt da para a sessão de abertura das novas
propostas de preços referente ao Processo
Licit atório nº 01 12/2015- Concorrência Pública
nº 013/2015.

Data e Horário da sessão : dia 22/07/2015 às
14h30min, na cidade de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, na sala Central de Licitações, com
sede á Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro. Montes
Claros- MG, 20 de julho de 2015. Nilma Silva
Antunes- Presidente da C.P.L.J.

MCTRANS, CNPJ 05.097.946/0001-31, com sede
na Praça Presidente Tancredo Neves, sem
número, Terminal Rodoviário, Bairro Canelas,
Montes Claros, MG, informa que foi firmado os
Contratos abaixo, nos termos da Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações dadas pela Lei nº.
8.883/94:

Processo n° 046/2015
Pregão 018/2015
Contratada: LIMP NORTE COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS DE
LIMPEZA .
Contrato nº. 0036/2015     Valor: R$ 30.642,00
Prazo de Vigência: 30/06/2015 a 31/12/2015

Processo n° 046/2015
Pregão 018/2015
Contratada: NATALIA  DISTRIBUIDORA LTDA -
ME.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS DE
LIMPEZA .
Contrato nº. 0037/2015     Valor: R$ 14.579,10
Prazo de Vigência: 30/06/2015 a 31/12/2015

Montes Claros – MG, 20 de julho de 2015.

FELIPE PORTO LIMA
PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

MCTRANS

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG
EXTRATO Nº 085/2015 – CONTRATO

A Comissão Permanente de Licitação e Julgamento
torna público o Aditamento, Contrato e Errata
referente aos Processos abaixo:

Contrato nº 00812015 - Processo nº 081/2015 –
Concorrência Pública nº 008/2015 – Objeto:
Contratação de empresa especializada para
construção da cobertura das Quadras
Poliesportivas das Escolas Municipais: Alcides
Carvalho e Nair Fonseca Brandão (Comunidade
Canto do Engenho). Contrat ada :  TOPTAL
SERVIÇOS LTDA. Valor total: R$ 676.630,39
(seiscentos e setenta e seis mil seiscentos e trinta
reais e trinta e nove centavos), sendo R$
399.663,04 (trezentos e noventa e nove mil
seiscentos e sessenta e três reais e quatro
centavos) para o lote 01- Construção da cobertura
da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Nair
Fonseca Brandão ( Comunidade Canto do
Engenho) e R$ 276.967,35 ( duzentos e setenta e
seis mil novecentos sessenta e sete reais e trinta e
cinco centavos para o lote 02-Construção de
cobertura da Quadra Poliesportiva da Escola
Municipal Alcides Carvalho . Vigência: 04 (quatro)
meses, contados a partir da ordem de serviço.
Contrato firmado em 15 de julho de 2015.

Montes Claros (MG), 21 de julho de 2015.
Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

Aviso de Licit ação

Processo Licit atório nº: 0247/2015
Concorrência Pública nº: 021/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada
para execução de pavimentação asfáltica e
drenagem pluvial em vias do município de montes
claros, com fornecimento de materiais, conforme
especificações constantes do projeto básico,
memorial descritivo e planilha de quantitativos e
custos, partes integrantes do edital.
Data da sessão: 25/08/2015
Entrega de envelopes: até ás 09h00min do dia
25/08/2015
Abertura dos envelopes: às 10h00min do dia
25/08/2015

Local: Sala Central da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamento, situada na Av. Cula
Mangabeira 211-Bairro Centro – Montes Claros-
MG. O Edital estará disponível a partir do dia 24/
07/2015 poderá ser retirado de forma gratuita no
site da Prefeitura de Montes Claros no endereço
h t t p : / / w w w. m o n t e s c l a r o s . m g . g o v. b r /

central_compras

Montes Claros, 21 de julho de 2015.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licitação e Julgamento

Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA DE SESSÃO PÚBLICA  PARA ABERTURA  DOS ENVELOPES REFERENTE À CHAMADA
PÚBLICA N° 004/15.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Lei Federal nº. 8.666/93.
OBJETO DA LICITAÇÃO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA
SOCIAL QUALIFICADA  PARA ELABORAR, EXECUT AR 09 (NOVE) PROJETOS DE TRABALHO
SOCIAL PTS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA  VIDA, CONFORME PORTARIAS
Nº 168/2014 E 21/2014 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E, TAMBÉM, A ELABORAÇÃO DE 09 (NOVE)
DIAGNÓSTICOS SITUACIONAIS EM TERRITÓRIOS NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS .

Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2015, na sala central de Licitações, com sede á Av. Cula
Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 15h10min reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pelo decreto nº 3.273 de 13 de abril de 2015, com o
objetivo de receber e credenciar prestadora de serviços na área social qualificada para elaborar, executar
09 (nove) projetos de trabalho social pts, no âmbito do programa minha casa, minha vida, conforme
portarias nº 168/2014 e 21/2014 do ministério das cidades e, também, a elaboração de 09 (nove)
diagnósticos situacionais em territórios no município de Montes Claros à Chamada Pública nº 004/2015.
Compôs a mesa, a qual passou a contar com as seguintes pessoas: Nilma Silva Antunes- Presidente da
C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de Castro- Secretária da C.P.L.J,  Diosmar Soares da Silva - Membro
da C.P.L.J. Presentes na sessão os Senhores: Isaac Elias de Souza, portador do CPF nº 047.664.866-17
representando a empresa Rodrigues e Souza Consultoria e Cap acit ação SS Lt da, Alessandra Mendes
Drumond Reis, portadora do CPF nº 032.213.636-99, representante legal da empresa Ângulo Social
Consultoria e Projetos Socioambient ais Lt da e Gutemberg Fernandes, CPF: 133.966.846-72,
representante da empresa ASP Assessoria Social e Pesquisa Lt da-EPP. Declarada aberta a sessão
pública, a Sra. Presidente juntamente com os membros da Comissão Permanente de Licitação e
Julgamento apresentou os envelopes de documentos e propostas técnicas e solicitou que todos os
envelopes fossem rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes presentes. Passou-se
então a abertura dos envelopes de nº1- habilitação. Após abertura dos envelopes e conferencia previa
dos documentos os licitantes presentes no certame fizeram os seguintes apontamentos: a empresa ASP
Assessoria Social e Pesquisa Lt da-EPP, representada pelo senhor Gutemberg Fernandes, apontou
que a empresa Rodrigues e Souza Consultoria e Cap acit ação SS Lt da, não atende o item 4.1 do
edital, o seu ramo de atuação não é pertinente ao objeto a ser licitado, não atendeu os itens 7.6.1 e 7.6.2,
não apresentou atestados técnicos conforme o exigido no edital. A empresa Ângulo Social Consultoria
e Projetos Socioambient ais Lt da, representada pela senhora Alessandra Mendes Drumond Reis relata
que a empresa Rodrigues e Souza Consultoria e Cap acit ação SS Lt da, não possui ramo de atuação
pertinente ao objeto do certame, não atende o item 7.6.1 letras b, c e 7.6.2 letra d. A Sra. Presidente da
Comissão Permanente de Licitação e Julgamento suspendeu a sessão para uma análise mais detalhada
de todos os documentos e conferência de todos os documentos via internet. Desta forma e devido aos
apontamentos acima descritos, a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento abriu prazo de 24
(vinte e quatro) horas contados a partir da publicação desta para apurar e analisar todas as documentações
apresentadas neste certame. Os envelopes contendo as Propostas Técnicas das empresas participantes
do certame ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos. A presente ata
será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo a tratar, eu Karen
Daniela Magalhães de Castro, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos.
Prefeitura de Montes Claros, aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2015.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

_____________________                                                                          ____________________
Nilma Silva Antunes                                                                              Karen Daniela Magalhães de
Castro
Presidente – CPLJ                                                                                          Secretária - CPLJ

________________________
                                                                  Diosmar Soares da Silva

Membro – CPLJ

Licitantes:

_______________________________________________
Isaac Elias de Souza
CPF nº 047.664.866-17
Rodrigues e Souza Consultoria e Cap acit ação SS Lt da

__________________________________________________
 Alessandra Mendes Drumond Reis,
CPF nº 032.213.636-99
Ângulo Social Consultoria e Projetos Socioambient ais Lt da

____________________________________
Gutemberg Fernandes
CPF: 133.966.846-72
ASP Assessoria Social e Pesquisa Lt da-EPP
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Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA DE SESSÃO PÚBLICA  REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0120/15 - CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 0014/2015.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, sob o regime de execução direta por preço global.
FUNDMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE)
CRECHES CONFORME PROJETO TIPO B DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DO FNDE.

Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2015, na sala Central de Licitações, com sede á Av. Cula
Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 10h00min, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de 2015. A
Senhora Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, Nilma Silva
Antunes, adotou os seguintes procedimentos: Compôs a mesa, a qual passou a contar com as seguintes
pessoas: Nilma Silva Antunes- Presidente da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de Castro- Secretária da
C.P.L.J, Diosmar Soares da Silva-  Membro da C.P.L.J, Alisson Gusmão Cordeiro- Engenheiro Civil e
Erika Soares de Souza Ruas- Engenheira Civil da Secretaria Municipal de Educação. Dando início ao
certame, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento apresentou os envelopes 01-
habilitação e 02- proposta de preços das seguintes empresas participantes no certame: IORW
Construções e Serviços Lt da- ME, representada pelo senhor Igor Cardoso Torres, CPF: 058.653.816-
01, Construrener Eireli-ME , tendo como representante legal o senhor Robson Rener Ribeiro Silva,
portador do CPF 082.548.666-19, Línea Empreendimentos Lt da- ME, representada pelo senhor Felippe
Sala Ferreira, portador do CPF: 079.921.867-70, TP Construções e Planejamento Lt da, representada
pela senhora: Sibele Celestino Oliveira Morete, portadora do CPF: 768.298.476-72, DME- Serviços da
Construção Civil Lt da-ME, tendo como representante legal o senhor Diego Gonçalves Meireles, portador
do CPF 099.253.206-07, Delta Engenharia e Manutenção Industrial Lt da, representante legal Senhor
Bruno Barbosa Costa, portador do CPF 098.431.456-31, CLM- Construtora e Serviços Lt da-EPP,
representante legal senhor Onias Bento da Silva Neto, portador do CPF 072.513.195-00, Construtora
Mecal Lt da tendo como representante o senhor Lucas Ramos Caldeira, portador do CPF 064.545.286-
69 e Construtora Queiroz Parreira Lt da, não houve representante legal no certame. Iniciados os atos
com o credenciamento das empresas acima citadas. A Sra. Presidente repassou os envelopes de
habilitação e propostas de preços devidamente lacrados para que toda a Comissão de Licitação e
Julgamento e demais presentes rubricassem os mesmos. Foram abertos os envelopes de nº 01- habilitação
das empresas acima citadas e rubricadas pelos licitantes e demais presentes. Devido a vários
apontamentos dos representantes das licitantes acima citadas, a Comissão Permanente de Licitação e
Julgamento decidiu ouvir e registrar em ata os apontamentos abaixo, para uma melhor analise dos
documentos. A empresa Línea Empreendimentos Lt da- ME, na pessoa de seu representante legal,
alega que a IORW Construções e Serviços Lt da- ME não apresentou contrato social primitivo, não
apresentou o anexo V para o engenheiro eletricista, e não apresentou à declaração de permanência a
frente dos serviços; DME- Serviços da Construção Civil Lt da-ME não apresentou a declaração de
permanência a frente dos serviços, apresentou os contratos de prestação de serviços de alguns
profissionais em cópias simples e não apresentou a certidão de acervo técnico em nome da empresa; TP
Construções e Planejamento Lt da não apresentou a declaração de permanência a frente dos serviços
e o saldo em caixa considerável; CLM- Construtora e Serviços Lt da-EPP não apresentou a declaração
de permanência a frente dos serviços, o saldo em caixa considerável, não apresentou o contrato social
primitivo e não apresentou o anexo V para o engenheiro eletricista; Construtora Mecal Lt da não apresentou
a declaração de permanência a frente dos serviços; Construtora Queiroz Parreira Lt da não apresentou
o contrato social primitivo, não apresentou a declaração de permanência a frente dos serviços e o saldo
em caixa considerável e que a empresa Delta Engenharia e Manutenção Industrial Lt da não apresentou
a declaração de permanência a frente dos serviços. A empresa CLM- Construtora e Serviços Lt da-EPP
na pessoa de seu representante legal, alega que a Construrener Eireli-ME o atestado de capacidade
técnica apresentado emitido pelo CREA está com 02 (dois) responsáveis técnicos, o primeiro executou a
obra até possivelmente até a fase de conclusão da estrutura, o segundo que é o responsável técnico
indicado pela empresa finalizou a obra, portanto pressupõe que o responsável técnico indicado pela
empresa não executou os serviços de fôrma de estrutura, armadura e concreto estrutural, deixando desta
forma de executar os serviços exigidos no edital, ainda a mesma empresa deixou de atender os índices
financeiros exigidos no edital que deve ser maior que 01 (um), além do mais existe um erro no cálculo dos
índices financeiros (cálculo matemático) da empresa; a empresa Construtora Mecal Lt da apresentou
uma declaração de micro empresa, inclusive a mesma declaração vem através da JUCEMG e do CNPJ
que classifica a mesma como ME, porém no exercício de 2014 registrada no balanço a receita bruta da
empresa atingiu acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), desta forma extrapola os limites
máximos para enquadramento de ME ou EPP; a empresa IORW Construções e Serviços Lt da- ME
apresentou todos os contratos de prestação de serviços firmados com os profissionais em desacordo
com a legislação do CREA quando fere o valor de piso salarial e mais a carga horária mínima estipulada
pelo CREA, bem como a legislação do Ministério do Trabalho; a empresa Línea Empreendimentos
Ltda- ME apresentou incompatibilidade com o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2014, pois no
ativo da empresa aparece crédito a receber, porém no demonstrativo de resultado do exercício não aparece
nenhum tipo de receita no período e contraditoriamente apresenta lucro no exercício. A empresa DME-
Serviços da Construção Civil Lt da- ME alega que a empresa Construtora Mecal Lt da apresentou o
valor de faturamento no balanço superior ao valor de enquadramento de ME ou EPP e não apresentou
consolidação; a empresa IORW Construções e Serviços Lt da- ME apresentou todos os contratos de
prestação de serviços dos engenheiros civis irregulares, não estando de acordo com a legislação
trabalhista, e que o valor do piso salarial diverge ao que determina o CREA, que as horas trabalhadas
devem ser de no mínimo 20 (vinte) horas semanais e que não apresentou alteração contratual a
consolidação exigida por lei; a empresa TP Construções e Planejamento Lt da apresentou os contratos
com valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e carga horária 02 (duas) horas por dia, não atendendo as
exigências do CREA e que o piso salarial do engenheiro responsável não está de acordo. A empresa
IORW Construções e Serviços Lt da- ME alega que a empresa Construtora Mecal Lt da apresentou a
receita no balanço patrimonial de R$ 10.709.871,03 ( dez milhões setecentos e nove mil oitocentos e
setenta e um reais e três centavos) não enquadrando como ME; a empresa Delta Engenharia e
Manutenção Industrial Lt da não apresentou o balanço patrimonial autenticado e o faturamento ultrapassa
de R$ 3.600.000,00 ( três milhões e seiscentos mil reais) não enquadrando em ME; a empresa DME-
Serviços da Construção Civil Lt da- ME apresentou  o atestado de capacidade técnica com profissional
não constante no CREA pessoa jurídica e que apresentou toda documentação sem numeração e rubrica
do responsável técnico em desacordo com o item 12.1 do edital; a empresa CLM- Construtora e Serviços
Ltda- EPP apresentou toda documentação sem numeração e rubrica do responsável técnico em desacordo
com o item 12.1 do edital. A empresa TP Construções e Planejamento Lt da alega que as empresas
Construrener Eireli-ME, DME- Serviços da Construção Civil Lt da- ME e CLM- Construtora e Serviços
Ltda- EPP apresentaram toda documentação sem numeração e rubrica do responsável técnico em
desacordo com o item 12.1 do edital. A empresa Construtora Mecal Lt da alega que a empresa IORW
Construções e Serviços Lt da- ME apresentou o atestado de capacidade técnica em nome de outra
empresa, no selo de registro da Junta Comercial não consta assinatura do autenticador na abertura do
balanço, não apresentou a CND/Federal e não apresentou atestado de Capacidade de estrutura em
concreto armado; a empresa Construrener Eireli-ME apresentou o atestado de capacidade técnica em
nome da própria empresa e os índices do balanço não estão de acordo com o edital, alega ainda que as
empresas TP Construções e Planejamento Lt da, IORW Construções e Serviços Lt da- ME e
Construrener Eireli-ME apresentaram os contratos de prestação de serviços sem reconhecimento de
firmas, alega ainda que a empresa Línea Empreendimentos Lt da- ME não apresentou visto do CREA/
MG, conforme art. 58 da Lei 5.194/1966. A Sra. Presidente solicitou que constasse em ata que o
representante da empresa Construtora Mecal Lt da, senhor Lucas Ramos Caldeira deixou de vistar os
documentos das empresas Construtora Queiroz Parreira Lt da,  CLM- Construtora e Serviços Lt da-
EPP e CLM- Construtora e Serviços Lt da-EPP. A Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
e Julgamento suspendeu a sessão para uma análise mais detalhada de todos os documentos e conferência
de todos os documentos via internet. Desta forma e devido aos apontamentos acima descritos, a Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento abriu prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da
publicação desta para apurar e analisar todas as documentações apresentadas neste certame. Os
envelopes contendo as Propostas de Preços das empresas participantes do certame ficarão sob a guarda
da Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos. A presente ata será publicada na íntegra no Diário

Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo a tratar, eu Karen Daniela Magalhães de Castro,
lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos
20 (vinte) dias do mês de julho do ano de 2015.

_____________________                                                                       ____________________
Nilma Silva Antunes                                                                                 Karen Daniela Magalhães de
Castro
Presidente – CPLJ                                                                                      Secretária - CPLJ

______________________________
Diosmar Soares da Silva

Membro C.P.L.J

Secretaria Municipal de Educação:

______________________________________                     ____________________________
Alisson Gusmão Cordeiro                                                Erika Soares de Souza Ruas
Engenheiro Civil                                                                  Engenharia Civil

LICITANTES:

__________________________________
IORW Construções e Serviços Lt da- ME
Igor Cardoso Torres
CPF: 058.653.816-01
_________________________________
Construrener Eireli-ME
Robson Rener Ribeiro Silva
CPF 082.548.666-19
_________________________________
Línea Empreendimentos Lt da- ME
Felippe Sala Ferreira,
CPF: 079.921.867-70
_________________________________
TP Construções e Planejamento Lt da
Sibele Celestino Silva
CPF: 037.207.846-06

______________________________________
DME- Serviços da Construção Civil Lt da-ME
Diego Gonçalves Meireles
CPF 099.253.206-07
________________________________________
Delta Engenharia e Manutenção Industrial Lt da
Bruno Barbosa Costa
CPF 098.431.456-31
___________________________________
CLM- Construtora e Serviços Lt da-EPP
Onias Bento da Silva Neto
CPF 072.513.195-00
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