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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO
Tomada de Preços nº 005/2020

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, ás 13 horas e 45 minutos, no
Auditório de Licitações situado na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Rua Maringá,
444, Centro, reuniu-se da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº
038/20 de 17 de janeiro de 2020, para dar inicio � �essão de CRnunoC,AMno�1 n
AonR�rRA u1� no�nL1Pn� C1o�nou1 u1CrMno�A��1 un �Ao,L,�A��1 e
PR1P1��A un PRn�1 referente � Contratação de empresa especializada para execução de
obra de engenharia visando a construção de uma praça de lazer no bairro ouritis, frente para
Avenida Carnaúba, fornecendo os materiais, mão de obra, equipamentos e tudo mais que se
fizer necessário para a execução dos serviços, conforme projeto arquitetônico, de alvenaria e
hidrossanitário, conforme edital, memorial descritivo e seus anexos, objeto da Tomada de
Preços nº 005/2020 Processo nº 065/2020 tipo Menor Preço Global mediante o regime de
empreitada por preço unitário, com a presença dos integrantes da Comissão Permanente de
Licitações que ao final assinam.
nm ato de abertura, o Presidente da Comissão declarou aberta a sessão, informando que a
mesma seria gravada e transmitida ao vivo através do YouTube, por determinação da Lei
Municipal nº 1.688/2017.
nntregaram a documentação relativa � credenciamento, bem como os envelopes de habilitação
e proposta, as seguintes licitantes:

1. CONSTRUTORA B & C LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 04.610.413/0002-20, com sede
em Primavera do Leste/M�, sem representante credenciado.

2. ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF Nº
01.683.418/0001-03, com sede em Primavera do Leste/M�, representada pelo �r. ,ltemar
Ferreira de Queiroz, portador do RG nº 09461922 �nJ�P/M�, e do CPF nº 570.706.521-00.

3. ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJF/MF Nº
15.984.883/0001-99, com sede em Goiânia/G1, representada pelo �r. �elício da �ilva
Pinto, portador do RG nº 3002973 uGPC/G1 e do CPF nº 591.296.201-63

4. PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF Nº
28.846.888/0001-05, com sede em Primavera do Leste/M�, representada pelo �r. nderson
Fernando oraga oragagnolo, portador do RG nº 1354924-3 ��P/M� e CPF nº
007.429.061-40.

5. CONSTRUTORA JURUENA EIRELI, inscrita no CNPJF/MF Nº 04.292.274/0001-52, com
sede em Cuiabá/M�, representada pelo �r. �hiago Loureiro oegrão, portador do RG nº
1.091.309-2 ��P/M� e do CPF nº 696.055.721-68.

6. VM ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF Nº 32.469.914/0001-92, com sede em
Cuiabá/M�, representada pelo seu proprietário, o �r. �inicius da �ilva Mattos, portador do
RG nº 18759645 ��P/M�, e do CPF nº 019.013.631-63.

7. PAULINI CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF Nº 03.155.687/0001-22,
com sede em Cuiabá/M�, representada pelo �r. oruno Paulini de �ouza, portador do RG
nº 11103450 �nJ�P/M� e do CPF nº 861.338.531-15.

http://primaveradoleste.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Rua Maringá,444, Centro– Cep 78.850-000 – fone (66) 3498-3333 Ramal: 215
Site: http://primaveradoleste.mt.gov.br/ e-mail: licita3@pva.mt.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

2

8. BN PASQUALOTTO ENGENHARIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF Nº
26.238.103/0001-88, com sede em Cuiabá/M�, representada pela �ra. �anaine Cristina
Colaco Freitas, portadora do RG nº 22182314 �n�P/M� e do CPF nº 041.828.641-82.

9. WN CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF Nº 19.699.306/0001-06, com sede em
Cuiabá/M�, representada pelo �r. �aldemar de 1liveira Pereira, portador do RG nº
0026590-0 ��P/M� e do CPF nº 081.035.691-00.

Assim procederam � entrega dos documentos para credenciamento que foram avaliados e
assinados pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes. �erificou-se que a licitante
CONSTRUTORA B & C LTDA não faz jus ao benefício concedido pela L.C. 123/06, por não se
enquadrar na condição de Mn ou nPP, e que a licitante ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS
ELÉTRICOS EIRELI requereu o benefício, porém restou prejudicada a comprovação, uma vez
que a empresa não cumpriu com a alínea “a.2” do item 8.1. do edital.

nm seguida foram entregues os envelopes de �abilitação e Proposta que se encontravam
devidamente lacrados, os escritos neles contidos foram verificados e rubricados por todos os
presentes. uando continuidade, o Presidente da Comissão avisou que suspenderia a �essão,
devido ao horário avançado para dar início � fase de habilitação, informando a todos os
presentes de que a abertura da fase de habilitação ficou marcada para �s 08h00min de
03/03/2020, no mesmo loca indicado inicialmente, nenhum dos presentes se opôs. Anota-se
que o �r. �inicius da �ilva Mattos, o �r. �elício da �ilva Pinto e a �ra. �anaine Cristina Colaco
Freitas, se ausentaram da sessão antes da emissão desta ata. oada mais havendo digno de
nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão e pelos licitantes
presentes

Cristian dos �antos Perius
Presidente da CPL

Adriano Conceição de Paula
Membro da CPL

�ilvia Aparecida Antunes de 1liveira
Membro da CPL

,ltemar Ferreira de Queiroz
Licitante
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�elício da �ilva Pinto
Licitante - Ausentou-se antes da emissão desta

�hiago Loureiro oegrão
Licitante

nderson Fernando oraga oragagnolo
Licitante

�inicius da �ilva Mattos
Licitante Ausentou-se antes da emissão desta

oruno Paulini de �ouza
Licitante

�anaine Cristina Colaco Freitas
Licitante Ausentou-se antes da emissão desta

�aldemar de 1liveira Pereira
Licitante
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