
1ª ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº. 010/2019.

Aos  vinte  e  seis  dias  do  mês  de  Junho  de  dois  mil  e  dezenove,  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 primeira
sessão referente à Concorrência Pública nº. 010/2019, cujo objeto Contratação de empresa
para conclusão da obra do Ginásio Poliesportivo Bairro Oswaldo Barbosa Pena. Fizeram-se
presentes e foram credenciadas as seguintes licitantes: PETREL ENGENHARIA LTDA, tendo
como representante o Sr. Odilon Ribas da Costa Junior;  GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA-EPP,
tendo como representante a Sr. Vitor Martins dos Santos. Foram recebidos e vistados pelos
presentes, os envelopes de documentação e proposta de preços das seguintes licitantes:
PETREL ENGENHARIA LTDA, ATHENAS CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA NORTE LTDA-
EPP,  GERMEC  CONSTRUÇÕES  LTDA  e  EFICIÊNCIA  CONSTRUTORA  LTDA.  Questionados  os
licitantes a respeito do recebimento dos envelopes e sua observância em relação ao edital,
quedaram-se  inertes.  A  empresa   GERMEC  CONSTRUÇÕES  LTDA  apresentou  a  Certidão
Simplificada,  fora do envelope,  em conformidade ao item 5.4.6  do edital;  Ato contínuo,
procedeu-se a abertura dos envelopes de documentação, sendo o conteúdo de cada um dos
envelopes vistados pelos representantes das licitantes PETREL ENGENHARIA LTDA e GERMEC
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e pelos membros da CPL. Questionados os licitantes a respeito da
abertura dos envelopes  e sua observância em relação ao edital,  quedaram-se inertes.  A
sessão foi  suspensa para análise dos documentos de habilitação exigidos pelo edital.  Foi
marcada nova sessão para o dia 04 de Julho às 13 horas e trinta minutos, para a qual todos
os  presentes  já  ficam  devidamente  notificados.  A  sessão  foi  encerrada  às  09  horas  e
cinqüenta e três minutos e redigida presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada
pelos presentes.

Nova  Lima, 26 de Junho de 2019.
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