
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
2ª ATA REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA 010/2018.

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se em
sessão pública a Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova
Lima e os membros de apoio abaixo correlacionados para a  segunda sessão referente  à
Concorrência Pública 010/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de
serviços de construção da Unidade Básica de Saúde, do bairro Balneário Água Limpa , no
Município de Nova Lima, com o objetivo de dar continuidade ao julgamento suspenso no dia
vinte e seis de novembro do corrente ano. O Sr. Marcos Antônio Costa, servidor da Secretaria
Municipal  de  Planejamento  e  Gestão  acompanhou  os  trabalhos  da  sessão.  Fizeram-se
presentes e foram credenciadas as seguintes licitantes: PETREL ENGENHARIA LTDA., tendo
como  representante  a  Sra.  Jeniffer  Rafaela  Jaruzalém;  SUPREMA  CONSTRUÇÕES  E
INCORPORAÇÕES  LTDA.,  tendo  como  representante  o  Sr.  Claudinei  Barbosa  Silva.  Após
análise  da  documentação  de  habilitação  jurídica,  constatou-se  que  todas  as  licitantes
apresentaram  a  totalidade  da  documentação  exigida  pelo  edital.  Ato  contínuo,  foram
registradas as considerações do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr. André A.
Rocha, da servidora Ana Paula Guerra Rezende, Diretora de Departamento de Fiscalização de
Obras  da  SEMPG  e  do  servidor  Marcos  Antônio  Costa,  engenheiro  civil  da  SEMPG,
responsáveis pela análise da Qualificação Técnica exigida para a presente Concorrência, que
se manifestaram conforme planilha de análise que passa a integrar a presente ata. Sobre a
referida  análise,  os  servidores  recomendaram  a  inabilitação  da  licitante  CONSTRUTORA
CENTRO MINAS EMPREENDIMENTOS LTDA., pela não comprovação, através dos documentos
apresentados, de execução de pavimentação em piso intertravado com espessura de 08 cm
com área mínima de 370 m² (trezentos e setenta metros quadrados), partes integrantes do
Atestado de Capacidade Técnica do R.T. Após as considerações dos servidores da SEMPG, a
CPL,  por  unanimidade,  declarou  inabilitada  a  licitante  CONSTRUTORA  CENTRO  MINAS
EMPREENDIMENTOS LTDA. As demais licitantes foram habilitadas. O certame foi suspenso
para aguardar o decurso do prazo recursal.  Os autos estarão disponíveis  para consulta e
extração de cópias a partir da presente data, de 13h às 16h, no Departamento de Contratos e
Licitações  da  PMNL.  Na  semana  seguinte  estão  disponíveis  de  08h30min  às  16h,  sendo
necessário agendamento prévio, para melhor organização do tempo e espaço disponíveis aos
licitantes.   Nada  mais  havendo  a  tratar,  lavrou-se  a  presente  ata,  que  depois  de  lida  e
aprovada, vai assinada pelos presentes.
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