
3ª ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 039/2019.
ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Aos dezessete dias do mês de Março de dois mil e vinte, às 14:00 hs, 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 terceira sessão referente à Concorrência Pública nº.
039/2019, cujo objeto é Contratação de empresa  para prestação de serviços  de construção de
estações elevatórias de esgoto na sub-bacia José de Almeida/Rego dos Carrapatos, Nova Lima/MG,
conforme especificações do presente edital, dos memoriais descritivos, projetos, planilha de custos
e demais anexos. Aberta a sessão, constatou-se a presença da Sra. Giovana Siqueira Goulart, que se
apresentou como integrante da empresa CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA. Em razão de não estar
credenciada, a CPL informou à Sra. Giovana que a mesma não poderá pronunciar-se em nome da
empresa,  mas  poderá  acompanhar  a  integralidade  dos  trabalhos  nesta  sessão.  Fica  registrado,
também, que não foi  apresentado recurso contra  os  resultados de habilitação jurídica e técnica
proferidos  na  sessão  do  dia  11.02.2020.  Ato  contínuo,  a  CPL  prosseguiu  com  a  abertura  dos
envelopes  de  propostas  de  preços  das  licitantes  CONATA  ENGENHARIA  LTDA.  e  CONSTRULIFE
CONSTRUÇÕES LTDA., que foram devidamente visados pela CPL, apurando-se os valores conforme
planilha abaixo:

NOME EMPRESA VALOR
CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA R$ 2.986,026,00
CONATA ENGENHARIA LTDA. R$ 3.395.416,57

Após uma análise preliminar da proposta da 1ª colocada pelo responsável técnico da SEMPG, Sr.
Marcos A. Costa, entendeu o mesmo que a referida proposta demanda um tempo maior de análise
para  que  possa  a  SEMPG  emitir  sua  posição  técnica  conclusiva.  Com  isso,  referendando  o
posicionamento do Sr. Marcos A. Costa, a CPL decide pela suspensão do certame SINE DIE, a fim de
que possa a SEMPG concluir sua análise.  Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerada às 14
horas e 23 minutos.  Lavrou-se a presente ata,  que depois de lida e aprovada vai assinada pelos
presentes. 
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