
MUNICÍPIO DE PERDIGÃO - 2017/ 2020 
Av. Santa Rita, 150 – Centro - Perdigão / MG -    CNPJ – 18.301.051.0001 / 19 

Tel/ Fax: (37) 3287-1030  E - mail: prefperdigao@netsite.com.br 
 

 

ATA DE TOMADA DE PREÇOS  

DA HABILITAÇÃO 

PROCESSO N º: 000016/2018 

MODALIDADE: Tomada de Preço Nº: 000003/2018 

OBJETO DA LICITAÇÃO:  

Às 08:30 do dia 14 de março de 2018, no Departamento de Licitações desta 
Prefeitura, reuniram-se os membros da Comissão designada pela Portaria nº 
002/2018, composta pelo(a) Presidente(a) e equipe de apoio, para julgamento do 
processo em epígrafe, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB DO MUNICÍPIO DE 
PERDIGÃO/MG ELABORADO DENTRO DAS NORMAS DA FUNASA. Aberta a 
sessão, compareceram os representantes das empresas VERDE AZUL 
ENGENHARIA EIRELI LTDA e RODRIGUES E SOUZA CONSULTORIA E 
CAPACITAÇÃO SS LTDA e os mesmos encontram-se credenciados, além disso, 
não compareceram os representantes das empresas HIDROBR CONSULTORIA 
LTDA –EPP e EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA – EPP que já haviam 
protocolado seus envelopes. Dando início à sessão o(a) Presidente deu início a 
abertura dos envelopes de documentação de habilitação e em seguida foi 
analisada a adequação das mesmas às exigências do edital. Verificou-se a 
inconformidade com as normas editalícias de 4 (quatro) dos documentos da 
empresa VERDE AZUL ENGENHARIA EIRELI LTDA, são eles: 1. Apresentação 
de guia de pagamento do alvará municipal com comprovante de pagamento que 
após análise não equivale ao alvará atualizado pedido no item 3.1.2.1 do campo 
Regularidade fiscal; 2. Balanço Patrimonial não autenticado ou registrado na 
junta comercial conforme letra a.2 do item 3.1.4.2 do edital; 3. Certificado de 
Regularidade em relação a Fazenda Municipal apresentado sem autenticação; 4. 
Certidão Negativa de Falência ou Concordata emitida em comarca diferente do 
domicílio da licitante, contrariando a cláusula 3.1.4.1 do edital; a empresa, ainda, 
não apresentou a certidão de disponibilidade de Recursos Humanos prevista no 
item 3.1.3.3. Em relação a documentação da empresa HIDROBR 
CONSULTORIA LTDA –EPP houve falta da documentação do item 3.1.2.1 – 
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes – municipal (Alvará Atualizado). 
Quanto a empresa EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA – EPP os 
documentos relativos ao Balanço Patrimonial apresentaram autenticados mas 
não registrados na Junta Comercial conforme letra a.2 do item 3.1.4.2 do edital.  
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A documentação da empresa RODRIGUES E SOUZA CONSULTORIA E 
CAPACITAÇÃO SS LTDA foi entregue estava de acordo com as exigências 
editalícias, após a sua conformidade realizou-se o cadastramento no sistema.  
Constatando-se que as empresas VERDE AZUL ENGENHARIA EIRELI LTDA, 
EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA – EPP, HIDROBR CONSULTORIA LTDA 
–EPP estavam inabilitadas na fase da documentação de Habilitação, e a empresa 
RODRIGUES E SOUZA CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO SS LTDA estava com 
documentação correta e, portanto, habilitada. 
Em contato com as empresas licitantes EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA – 
EPP e HIDROBR CONSULTORIA LTDA –EPP elas declararam que pretendem 
recorrer da decisão do Presidente, abrindo-se, assim, prazo respectivo ao recurso 
de 5 (cinco) dias úteis, com termo final para entrega datado para o dia 21/03/2018, 
para as empresas apresentarem suas razões. No dia útil subsequente ao 
encerramento do prazo, em caso de não apresentação de razões, será realizada a 
sessão de abertura da proposta da empresa habilitada. Nada mais havendo a 
tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos 
acontecimentos, que após lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 
 
PERDIGAO - MG, 14 de março de 2018. 

 

EMANOEL JUNIO MEIRELES SANTOS 
PRESIDENTE DA CPL 

 
 

KASSIO WILKER DE MORAIS 
EQUIPE DE APOIO 

 
 

MAURICIO JOSE DA SILVA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 

 

Fornecedores:  

 

RODRIGUES E SOUZA CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO SS LTDA 

 

VERDE AZUL ENGENHARIA EIRELI LTDA 


