
 
 

 
4ª ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 

030/2019. 
 
 

Aos dezenove dias do mês de Março de dois mil e vinte, às quatorze 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 4ª sessão referente à Concorrência Pública 
nº. 030/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa para a execução das obras de contenção por 
gabião na Rua Carlos Drummond de Andrade, Bairro Quintas II, Nova Lima/MG, conforme 
especificações do edital, e com o objetivo de dar continuidade ao julgamento suspenso no dia 
06.02.2020 para análise pela SEMPG da proposta da empresa classificada em 1º lugar – 
CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA. Aberta a sessão ficam registradas as presenças da Sra. Jeniffer 
Rafaela Jerusalém, representante da empresa PETREL ENGENHARIA LTDA, Sra. Ana Beatriz Cardoso 
de Oliveira, representante da empresa TOP EMPREENDIMENTOS LTDA, e o Sr. Bruno de Moura 
Pereira, representante da empresa CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA.  Ato contínuo a CPL 

referendou e divulgou os pareceres nº 069/2020, 099/2020 e 199/2020 do servidor Marcos A. 
Costa, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEMPG, acerca das novas 
planilhas orçamentária e de cronograma físico-financeiro apresentados pela empresa 
CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA, em atendimento às diligências realizadas. Com isso, a CPL 
declara como  vencedora do certame a empresa CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA, com valor 
global de proposta de R$  2.684.244,15 (dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, 
duzentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), conforme comunicado de fls. 1.866 
deste processo licitatório. Em seguida, a CPL suspendeu o certame para aguardar o decurso do 

prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com o art. 109, da Lei nº. 8.666/93, o qual irá 
iniciar-se no dia 20/03/20 e findar-se no dia 26/03/20. Os autos estarão disponíveis para 
consulta e extração de cópias a partir do dia 20/03/20, início da contagem do prazo recursal, das 
8h30min às 16h30min, no Departamento de Contratos e Licitações da PMNL. Nada mais 
havendo a tratar a sessão foi encerada às 14 horas e 35 minutos. Lavrou-se a presente ata, que 
depois de lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

 
Nova Lima, 19 de Março de 2020. 
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