Município de Leandro Ferreira
Estado de Minas Gerais

ATA DE PROPOSTA
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 016/2022
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 03/2022
LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois, às 10:00 horas,
reuniu-se no Paço Municipal a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo
Decreto nº. 237/2022, de 03 de Janeiro de 2022, composta por sua Presidenta
Edmara Megali de Vasconcelos Faria, e seus Membros Angela Maria Gomes e
Marynara Rangel de Morais, com a finalidade de abertura da Proposta conforme Ata
do dia 30/03/2022, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR
AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO POLIÉDRICO DE
TRECHOS (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08) DE RUAS NA COMUNIDADE DE
GENTIOS, MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA/MG, conforme projetos,
planilha de quantitativos, memorial descritivo e cronograma físico financeiro
do Edital retro alinhado. Foram habilitados: ENGEMILLE ENGENHARIA EIRELI,
CNPJ nº 24.008.921.001-69, F.ABREU CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº
04.275.851/0001-06, ARON DEIVIS LEMOS FERREIRA, CNPJ nº 37.510.089/000146, ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE - ME, CNPJ nº 28.281.457/0001-30.
Aberto os trabalhos, foi verificado que o representante da empresa ENGEMILLE
ENGENHARIA EIRELI, Daniel José dos Santos, inscrito no CPF nº 050.525.706-86,
esta presente ao certame. A comissão verificou que todos os envelopes contendo as
propostas estão indevassados. Passando a abertura dos envelopes contendo as
propostas, após a análise verificou que a empresa ALEXANDRE SANTOS DE
ANDRADE - ME ficou ganhadora em 1º lugar no valor de R$463.586,47
(quatrocentos e sessenta e tres mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e
sete centavos), a empresa ARON DEIVIS LEMOS FERREIRA ficou ganhadora em
2º lugar no valor de R$513.142,67 (quinhentos e treze mil, cento e quarenta e dois
reais e sessenta e sete centavos), a empresa ENGEMILLE ENGENHARIA EIRELI
ficou ganhadora em 3º lugar no valor de R$564.669,13 (quinhentos e sessenta e
quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e treze centavos) e a empresa
F.ABREU CONSTRUÇÕES EIRELI ficou ganhadora em 4º lugar no valor de
R$599.439,04 (quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e
quatro centavos). Em tempo, verificou-se que a proposta da empresa ALEXANDRE
SANTOS DE ANDRADE – ME não consta a composição de custo solicitada no item
10.3.2 do edital ficando desclassificada ao certame. Sendo que a empresa
ENGEMILLE ENGENHARIA EIRELI é a única empresa participante do processo na
condição de participação de Micro – empresa e empresa de pequeno porte conforme
determina o item 10.02.9 do edital. Estando presente o representante da empresa
que no ato da sessão usa o direito ficando sua proposta no valor de R$513.141,67
(quinhentos e treze mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)
passando ser a ganhadora em 1º lugar do certame. Ficando o resultado: Empresa
ENGEMILLE ENGENHARIA EIRELI ficou ganhadora em 1º lugar no valor de
R$513.141,67 (quinhentos e treze mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e
sete centavos), a empresa ARON DEIVIS LEMOS FERREIRA ficou ganhadora em
2º lugar no valor de R$513.142,67 (quinhentos e treze mil, cento e quarenta e dois
reais e sessenta e sete centavos), e a empresa F.ABREU CONSTRUÇÕES EIRELI
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ficou ganhadora em 3º lugar no valor de R$599.439,04 (quinhentos e noventa e nove
mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quatro centavos). A empresa ENGEMILLE
ENGENHARIA EIRELI terá o prazo de 48 horas para apresentação da nova planilha
conforme determina o edital, após o prazo, será encaminhado para o setor de
engenharia para conferência e a comissão de licitação fará o resultado final.
Encerrado os trabalhos, nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada que
após lida e discutida, se aprovada, será assinada pela Comissão e demais
presentes.
Edmara Megali de Vasconcelos Faria – Presidente __________________________
Marynara Rangel de Morais – Membro ______________________________
Angela Maria Gomes – Membro ______________________________________
EMPRESA PARTICIPANTE:
ENGEMILLE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 24.008.921.001-69, por seu
representante Daniel José dos Santos, inscrito no CPF nº 050.525.706-86.
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