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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO 

 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2022, as 09:00 (nove horas), no prédio do 

Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Água Comprida/MG, em 

cumprimento às disposições contidas no Decreto 006/2022 reuniram-se os membros da 

Comissão Permanente de Licitações, os quais foram devidamente designados pelo  Sr. 

Prefeito  Municipal, sendo Presidente: Bruno Ribeiro Silva, Vice-Presidente: Leila 

Fabiana da Silva e Oliveira, Secretária: Mônica Rodrigues de Melo, com a  finalidade de 

realizar a sessão de análise da documentação e proposta da Tomada de Preços 

001/2022, cujo objeto é objeto contratação de empresa de engenharia para serviço de 

reforma/ampliação do Centro Municipal de Saúde Alonso Ferreira dos Santos conforme 

solicitação do Departamento de Saúde, haja vista a proposta do Ministério da Saúde – 

Fundo Nacional de Saúde 12647.5500001/20-004. Acompanhou a sessão o Engenheiro 

Civil do Município, Luís Renato de Abreu Júnior, CREA 188597/D-MG 

 

Para dar publicidade ao processo, seu edital resumido foi publicado no Diário Oficial da 

União e Diário Oficial dos Municípios da Associação Mineira de Município na data de 09 

de março de 2022, respeitando-se o prazo mínimo de 15 dias. 

 

Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Comissão de 

Licitação abriu a sessão pública para o credenciamento dos interessado e recebimento 

dos envelopes de documentação e proposta, constatando a presença de apenas uma 

empresa: 1) Petrus Construções Eireli ME, inscrita no CNPJ 24.576.172/0001-76 

representada pelo Procurador Luis Felipe Scandar Melo, CPF 092.463.936-94. 

 

Realizado o credenciamento, os presentes analisaram e rubricaram os envelopes. A 

seguir passamos a abertura dos envelopes com a documentação. Após devidamente 

analisados pela CPL e presentes, constatou-se que não havia apresentado a declaração 

7.2.8.9, a qual foi feita na sessão pelo representante da empresa. Assim, atendeu o 

solicitado no edital, sendo, portanto, HABILITADA. Como foi a única empresa a 

apresentar a documentação, abriu mão expressamente do prazo recursal. 
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Dessa forma, dando prosseguimento, passamos à análise da proposta de preço. Após 

análise da CPL e do engenheiro, entendeu-se que também estava de acordo com o edital, 

sendo CLASSIFICADA, cujos valores encontra-se no quadro abaixo: 

 

Empresa Valor global 

Petrus Construções R$ 99.761,63 

 

 

Assim, temos como vencedora a empresa Petrus Construções Eireli ME, inscrita no 

CNPJ 24.576.172/0001-76 com valor global de R$ 99.761,63 (noventa e nove mil 

setecentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos). 

 

Desta forma, essa Comissão Permanente de Licitação encaminhada ao Sr. Prefeito 

Municipal a presente ata para sua análise e, se de acordo homologação. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião para lavratura da presente ata, que depois de 

lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão de Licitação, engenheiro e licitantes 

presentes. Água Comprida / MG, 28 de março de 2022. 

  

Assinaturas dos membros da C.P.L.: 
 

 
 
 

Bruno Ribeiro Silva                                                 Leila Fabiana da Silva e Oliveira 

             Presidente                                                                     Vice-presidente 

 

 

   Mônica Rodrigues de Melo                                                Luís Renato de Abreu Júnior 

               Secretária                                                            Engenheiro CREA 188597/D-MG 

 

 

         Luiz Felipe Scandar Melo                                                 Ederson Mota Barbosa 

            Petrus Construções                                                                    Presente 


