
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
2ª ATA REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA 012/2018.

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dez 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 012/2018, cujo objeto é cujo objeto e a contratação de empresa para a
Reforma  e  Readequação  do  Cemitério  Parque,  Nova  Lima/MG, com  o  objetivo  de  dar
continuidade ao julgamento suspenso no dia  trinta 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: LAIFY CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA. – ME, tendo como representante a
Sra.  Raquel  Soares.  Aberta  a  sessão  verificou-se,  após  análise  da  documentação  de
habilitação jurídica, que a licitante CRDAMATA ENGENHARIA LTDA., apresentou a Certidão
Negativa de Débitos Estadual positiva. A licitante LMF ENGENHARIA apresentou dispensa de
visita técnica sem firma reconhecida e o representante legal da empresa não compareceu à
sessão para conferência da assinatura. 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 Secretaria 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 ISRAEL EIRELI, por não comprovar
através dos documentos apresentados, a capacidade técnico-operacional, parte integrante
da  Qualificação  Técnica.  Após  as  considerações  dos  servidores  da  SEMPG,  a  CPL,  por
unanimidade, declarou inabilitadas as licitantes LMF ENGENHARIA e CONSTRUTORA ISRAEL
EIRELI. Com fundamento no §1º do art. 43 da Lei Complementar 123/2006, foi concedido
prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a licitante CRDAMATA ENGENHARIA LTDA., que se
enquadra  no  quesito  ME/EPP,  regularize  sua  situação  fiscal.  As  demais  licitantes  foram
habilitadas. O certame foi  suspenso para aguardar o decurso do prazo de 05 (cinco) dias
concedido CRDAMATA ENGENHARIA LTDA. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente
ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

 
Nova Lima, 07 de dezembro de 2018.
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