
 

2ª ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 
043/2019. 

 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte, às 14 horas, reuniram-se em sessão 

pública a presidente da CPL e os membros de apoio abaixo relacionados para segunda sessão 

referente à Concorrência Pública nº. 043/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para a 

execução dos serviços de urbanização (terraplanagem, drenagem e pavimentação) em vias do 

Bairro Água Limpa, no município de Nova Lima/MG, objetivando dar continuidade ao certame 

suspenso em 04 de março de 2020, para análise dos documentos de habilitação exigidos na norma 

editalícia. Fizeram-se presente a seguinte licitante: SABRIL PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO EIRELI, 

representada pelo Sr. Felipe Rodrigues Dornelas Penido. Aberta a sessão a CPL comunicou que após a 

análise da habilitação jurídica e econômico-financeira (planilha de fls.1225), a CPL  inabilitou a 

empresa CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, por não apresentar a Certidão de Falência e 

Concordata e a Empresa EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA por não apresentar atestado de capacidade 

técnica capaz de comprovar “aplicação de no mínimo 775,0T de CBUQ, faixa “C” – CAP 50/70, 

conforme parecer técnico contido no processo licitatório (fls. 1226-1227), emitido pela Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão. As demais licitantes atenderam os requisitos solicitados no 

edital e estão devidamente habilitadas. Assim, a CPL declarou habilitadas todas às demais licitantes 

participantes do certame. Foi aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, iniciando-se no dia 

25/03/2020 e findando-se no dia 31/03/2020. Os autos estarão disponíveis para consulta no 

Departamento de Contratos e Licitações a partir do dia 25/03/2020 das 09hs às 16h30min, que 

deverão ser devidamente agendadas pelo telefone (031) 3541-4384 ou 35812289.  Encerrada a 

sessão as 14:30 horas, não havendo mais nada a tratar, redigiu-se a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, vai assinada pelos presentes. 

 
 

Nova Lima, 24 de março de 2020. 
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