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2ª ATA REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA 006/2019 

 
 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, 
reuniram-se em sessão pública a Presidente da Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Nova Lima e os membros de apoio abaixo relacionados para a segunda sessão 
referente à concorrência pública nº 006/2019, cujo objeto é contratação de empresa para 
Reforma e Ampliação do Centro Ideal para instalação das Secretarias Municipais de Saúde e 
Desenvolvimento Social, conforme especificações do edital, com o objetivo de dar 
continuidade ao julgamento suspenso no dia 11 de junho do corrente ano. Fizeram-se 
presente as seguintes licitantes: CONSTRUTORA AZEVEDO E JARDIM LTDA – ME, tendo como 
representante o Sr. Reinaldo de Oliveira Moreira; LAN CONSTRUTORA, tendo como representante o 
Sr. Peterson Djean Machado de Andrade Santos; PETREL ENGENHARIA LTDA., tendo como 
representante o Sr. Odilon Ribas da Costa Junior; e SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA., 

tendo como representante o Sr. Gabriel Souza Mendes. Aberta a sessão a CPL comunicou que 
após a análise da habilitação jurídica e econômico-financeira, todas as licitantes atenderam 
aos requisitos solicitados no edital. Ato contínuo, foram registradas as considerações do 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr. André A. Rocha e do servidor Marcos A. 
Costa, Diretor do Departamento de Fiscalização de Obras do 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 das licitantes: CONSTRUTORA AZEVEDO E JARDIM 
LTDA –ME por não ter apresentado atestados comprovando o cumprimento das exigências 
previstas nos itens 5.2.3, c.3, 2,3,4 do edital; CONSTRUTORA SUPERENGE SERVIÇOS E 
CONSTRUÇAO LTDA., por não apresentar atestados comprovando o cumprimento das 
exigências dos itens 5.2.3, c2 e 5.2.3, c.3, 2,3,5 do edital; EFICIÊNCIA CONSTRUTORA, por não 
apresentar atestados comprovando as exigências dos itens 5.2.3, c3, 2 do edital; LAN 
CONSTRUTORA, por não apresentar atestados comprovando as exigências dos itens 5.2.3, 
c.3, 2,3,4 do edital; e CONSTRUTORA GUIA LTDA por não apresentar o Termo de 
Compromisso exigido no item 5.2.3, d, do edital. Após as considerações dos servidores da 
SEMPG, a CPL, por unanimidade, declarou inabilitadas as licitantes CONSTRUTORA AZEVEDO 
E JARDIM LTDA – ME; CONSTRUTORA SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇAO LTDA.; 
EFICIÊNCIA CONSTRUTORA; LAN CONSTRUTORA e CONSTRUTORA GUIA LTDA, sendo 
habilitadas apenas as licitantes ADC CONSTRUÇÕES e PETREL ENGENHARIA LTDA. Foi aberto 
prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, iniciando-se no dia 27/06/19 e findando-se no dia 
03/07/19. Os autos estarão disponíveis para consulta no Departamento de Contratos e 
Licitações a partir do dia 27/06/2019 das 9h às 16h30min. Não havendo mais nada a tratar a 
sessão foi encerada e redigida a presente ata que depois de lida a aprovada vai assinada 
pelos presentes. Nova Lima, 26 de junho de 2019. 
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