
 

5ª ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 
006/2020 ABERTURA PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
 
Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas reuniram-se em sessão 
pública a Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Lima e os membros 
de apoio abaixo relacionados para a quinta sessão referente à Concorrência Pública nº. 006/2020, 
cujo objeto é acontratação de empresa para a construção da Unidade Básica de Saúde Santa Rita, a 
ser construída no Bairro Solar Santa Rita, à Rua Antônio de Pádua s/n, Nova Lima/MG, para 
abertura dos envelopes de propostas de preços objetivando dar continuidade ao certame suspenso 
em 16 de julho de 2020. Aberta a sessão verificou-se que compareceram a licitante SUPERENGE 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, representada pelo Sr. Marcos Ferreira dos Reis e como ouvinte 
o representante da empresa Printer Projetos e Construções Ltda., Sr. Flávio Antônio Vale da Silva. Ato 
contínuo a CPL informa que o recurso apresentado pela empresa Printer Projetos e Construções Ltda., 
pleiteando a inabilitação da empresa Superenge Serviços e Construções Ltda. foi julgado 
improcedente. Ato contínuo procedeu-se a abertura dos envelopes referentes às propostas de preços 
das licitantes, que foram devidamente vistados pela CPL e pelos representante da empresa 
SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, apurando-se os valores conforme planilha abaixo: 
 

1º SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. R$1.481.358,70 

2º PRINTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. R$1.502.672,50 

 

A CPL decide suspender a sessão, SINE DIE, para que a Secretaria de Planejamento e Gestão – SEMPG 

faça a conferência técnica das planilhas e da respectiva proposta de preço apresentadas pela empresa 

classificada em primeiro lugar, SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, no valor de 

R$1.481.358,70 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e 

setenta centavos). Posteriormente à análise técnica da SEMPG, a CPL convocará as empresas 

participantes para divulgação do resultado e abertura de prazo recursal. Nada mais havendo a tratar, 

lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. 
 
 

Nova Lima, 11 de setembro de 2020. 
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