
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
2ª ATA REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.023/2019

Aos vinte e um dias do mês de Novembro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta
minutos,  reuniram-se  em  sessão  pública  o  Vice-Presidente  da  Comissão  Permanente  de
Licitação  do  Município  de  Nova  Lima  em  exercício  e  os  membros  de  apoio  abaixo
relacionados para a  segunda sessão referente  à Concorrência Pública nº.  023/2019,  cujo
objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação na Alameda
dos  Jatobás,  São  Sebastião  das  Águas  Claras,  Nova  Lima/MG, com  o  objetivo  de  dar
continuidade  ao  julgamento  suspenso  no  dia  12  de  Novembro  do  corrente  ano.  Foi
constatado que nenhuma empresa compareceu.  Aberta a sessão a CPL comunicou que após
a análise da habilitação jurídica e econômico-financeira, a licitante atendeu aos requisitos
solicitados  no  edital.  Ato  contínuo,  foram  registradas  as  considerações  do  Secretário
Municipal  de Planejamento e Gestão,  Sr.  André L.  Rocha e do servidor  Marcos A.  Costa,
Diretor do Departamento de Fiscalização de Obras 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  habilitação  da  licitante:  SEMPRA  PAVIMENTAÇÃO  EIRELI.,  por  ter
comprovado as exigências relativas a habilitação técnica operacional e profissional exigidas
no edital. Foi aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, iniciando-se no dia 22/11/19 e
findando-se no dia 28/11/19.  Os autos estarão disponíveis para consulta no Departamento
de Contratos e Licitações a partir do dia 22/11/2019 das 08hs e 30 minutos às 16hs e 30min.
Não havendo mais nada a tratar a sessão foi encerada às 13 hs e 37 minutos e redigida a
presente ata que depois de lida a aprovada vai assinada pelos presentes.

 Nova Lima, 21 de Novembro de 2019.
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