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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE TOMADA DE PREÇOS 
 

Às 09h30min do dia  de 29 de maio de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Carandaí – MG reuniram-se 
a comissão de Licitação, designados pela Portaria 107/2020, 10/03/2020, para realização da Sessão Pública 
de Licitação, da modalidade Tomada de Preços nº 004/2020, autorizado pelo Processo nº 047/20, cujo objeto 
é  Contratação de empresa especializada para pavimentação de ruas urbanas com blocos de concreto 
pré-moldado, conforme especificações contidas no citado processo. 
  

 
DA PUBLICIDADE 

 
Constatei que o extrato resumido do Edital foi publicado no Diário Oficial do município e da União, no dia 
14/05/2020, no quadro de aviso e no site, ambos do Município. Houve, portanto, ampla divulgação do 
respectivo processo, sendo observado na integra os preceitos legais de publicação.  
 
 

DO CREDENCIAMENTO CRC 
 

Prosseguindo os trabalhos, a Comissão Permanente de Licitação verificou que há diversas empresas 
cadastradas junto ao Município de Carandaí apta ao objeto em questão. 
 
 

DA HABILITAÇÃO 
 

Apresentaram documentação de habilitação as seguintes empresas: 
 
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – ME | CPNJ: 18.269.930/0001-00; 
EPROMEC CONSTRUTORA EIRELI | CNPJ: 09.096.192/0001-56 
LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELI | CNPJ: 01.631.484/0001-30 
COIMA – CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | CNPJ: 09.361.172/0001-65 
PAVIMENTADORA QUEBRA MACHADO | CNPJ: 05.149.501/0001-58 
J COTA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI – ME | CNPJ: 10.707.566/0001-01 
 
 
* O Presidente da Comissão Permanente de Licitação abriu diligência de 05 (cinco) dias consecutivos para 
verificar, juntamente com o setor de engenharia, a aceitabilidade dos atestados de capacidade técnica 
apresentado pelos licitantes. Além disso, será verificado também os questionamentos das licitantes presentes, 
que indagaram: 
1. A empresa COIMA questionou sobre a divergência constante no capital social da empresa EPROMEC, uma 
vez que na certidão da JUCEMG consta um valor e no registro no CREA consta outro; A ausência, por parte 
da empresa QUEBRA MACHADO, da declaração que irá manter o responsável técnico durante a execução 
do contrato (item b.1 do edital); Além disso, questionou também sobre os atestados de capacidade técnica 
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das empresas QUEBRA MACHADO e JCOTA, itens esses que já serão analisados pelo corpo técnico do 
Município. 
2. A empresa PORTICO questionou também sobre a divergência do capital social da empresa EPROMEC; 
além disso, questionou a ausência do Balanço Patrimonial da empresa COIMA referente o ano de 2019, 
alegando que a empresa em questão não está beneficiada pela Medida Provisória 931/2020. 
 
A sessão foi suspensa e o resultado do julgamento será publicado em 05 (cinco) dias consecutivos na 
imprensa oficial, além de ser enviado, via e-mail, para as empresas participantes. Após então, será aberta a 
fase de recursos. 
 
 

ENCERRAMENTO 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelos membros da comissão de 
licitação e as empresas presentes. 
 
 
 

 
Gustavo Franco dos Santos 

Presidente da CPL 


