
 
 

4ª ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 
008/2020 - RESULTADO ANÁLISE TÉCNICA 

 
 
Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às treze 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 quarta sessão referente à Concorrência Pública nº. 008/2020, cujo objeto é a 
contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva 
no gerenciamento, supervisão, apoio à fiscalização de obras, assessoramento / apoio técnico e revisão / 
elaboração / adequação de projetos, no Município de Nova Lima – MG, para dar continuidade à sessão 
suspensa em onze de setembro de 2020, e divulgar o resultado da análise das propostas técnicas. Aberta 
a sessão constatou-se presentes as licitantes: GEOCONSULT CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., 
representada por Katia Maria Camargo Faria e TELSAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., representada 
por Débora das Graças Machado. Ato contínuo, a CPL informa o resultado da análise técnica feita pela 
Comissão Especial instituída para a análise técnica do processo nos termos do relatório de análise (fls.1878-
1885), que segue anexo a esta ata, conforme tabela abaixo: 
 
 

 

Assim sendo, em obediência item 1.5.1.2 da norma editalícia, a empresa TELSAN ENGENHARIA E SERVIÇOS 

LTDA está desclassificada, uma vez que, em sua proposta técnica, a  soma de pontos foi inferior a 70,0 
(setenta). Isto posto, o certame foi suspenso, a fim de aguardar o decurso do prazo recursal, iniciando- se 

no dia 19/10/2020 e findando-se no dia 23/10/2020. Não havendo mais nada a tratar a sessão foi 
encerrada as 13:33 horas e redigida a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada 
pelos presentes 

 
Nova Lima, 16 de outubro de 2020. 
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LICITANTES: 
 
 
TELSAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.  
Débora das Graças Machado 
 
 
GEOCONSULT CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 
Katia Maria Camargo Faria 
 

LICITANTE PONTUAÇÃO 

GEOCONSULT 99,00 PONTOS 

BUREAU VERITAS 80,00 PONTOS 

TELSAN 52,00 PONTOS 


