
1ª ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.
001/2020.

Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas reuniram-se em
sessão pública o Vice Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Lima e
os membros de apoio abaixo relacionados para a primeira sessão referente à Concorrência Pública nº.
001/2020, cujo objeto Contratação de empresa para a execução dos serviços de reforma da
Unidade  Básica  de  Saúde  do  Bairro  Galo,  Nova  Lima/MG.  Fizeram-se  presentes  e  foram
credenciadas as seguintes licitantes: R&A ENGENHARIA LTDA – EPP, representada pela Sra. Alessandra
Almeida Costa Lavarini; SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA, representada pelo Sr. Gabriel
Souza Mendes; e LAIFY CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA – ME, representada pela Sra. Raquel
Soares. Por sua vez, foi recebido pelo Setor de Protocolo da Prefeitura os envelopes de habilitação e
proposta  de  preço  da  empresa  RSR  ENGENHARIA  LTDA.  Fica  registrado  que  a  empresa  R&A
ENGENHARIA  LTDA  –  EPP  apresentou  seus  documentos  de  credenciamento  (identidade  da
representante e procuração) dentro do envelope da Habilitação Jurídica. Sobre essa questão, a CPL
entende que a regra disposta no item 7.2 do edital trata-se de formalidade, efetivamente suprível
com  a  apresentação  desses  documentos  dentro  do  envelope  de  habilitação  jurídica,  não
representando essa ocorrência qualquer afronta aos princípios públicos que regem a licitação. Fica,
dessa forma, decidido pela CPL o credenciamento da Sra. Alessandra Almeida Costa Lavarini pela
empresa R&A ENGENHARIA LTDA – EPP.   Questionados os demais  licitantes presentes a respeito
dessa decisão, nenhuma manifestação e/ou oposição foi apresentada. Com isso, foram visados pelos
citados representantes presentes e também pela CPL os envelopes de documentação e proposta de
preços de todas as empresas. Questionados os licitantes a respeito do recebimento desses envelopes
e a observância desse procedimento em relação ao edital, nenhuma manifestação foi apresentada.
Ato contínuo, procedeu-se a abertura dos envelopes de documentação, sendo o conteúdo de cada
um  visado  pelos  mesmos  representantes  das  empresas  ora  presentes  e  pela  CPL.  Também
questionados  os  licitantes  a  respeito  da  abertura  desses  envelopes,  visto  da  respectiva
documentação e a observância desses procedimentos em relação ao edital, nenhuma manifestação
foi  apresentada.  Diante disso,  a  sessão foi  suspensa para análise dos documentos de habilitação
exigidos pelo edital, sendo marcada nova sessão para o dia 13 de Março às 14:00 horas, para a qual
todos  os  presentes  já  ficam  devidamente  notificados.  A  sessão  foi  encerrada  às  09 horas  e  49
minutos e redigida presente ata que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Nova Lima, 21 de Fevereiro de 2020.
CPL:

 Júlio César de Souza
Vice-Presidente

Mauro Teixeira
Membro da CPL
                                                           

Adriano Fernandes Jardim
Membro da CPL                                         

Roberto da Silva Santos
Membro da CPL                                   

LICITANTES:

R&A ENGENHARIA LTDA – EPP
Alessandra Almeida Costa Lavarini

SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA
Gabriel Souza Mendes

LAIFY CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA –
ME
Raquel Soares


