
 
3ª ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº. 035/2021. 
 

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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 terceira sessão referente à Concorrência 
Pública nº. 035/2021, cujo objeto é a contenção na Biblioteca Municipal situada na Avenida Rio 
Branco, 289 – centro – Nova Lima/MG, conforme especificações do presente edital, dos 
memoriais descritivos, projetos, planilha de custos e demais anexos. 
Nenhum dos licitantes compareceu à sessão. 
Ato contínuo, a CPL informou que não foi interposto recurso contra decisões na fase de 
habilitação. Iniciada a fase de julgamento das propostas, prosseguiu-se com a abertura dos 
envelopes de propostas de preços das licitantes habilitadas, sendo os documentos 
devidamente vistados pela CPL. Apurou-se o valor conforme planilha abaixo: 

 

 
Tendo em vista que a planilha de orçamento, a planilha de quantitativo, planilha de referência, 
planilha ABC, o cálculo de BDI e demais planilhas, memoriais e projetos anexados ao edital 
foram elaborados pelo setor de engenharia por se tratarem de documentos de cunho técnico, 
a CPL solicitou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços a análise da documentação 
apresentada pela licitante ao engenheiro deste setor, a fim de verificar o atendimento de todas 
as exigências editalícias.  
Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 14h e 35 min, sendo redigida a 
presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada pelos presentes. 
 
 

 
Nova Lima, 12 de janeiro de 2022. 
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Hélio José Rodrigues     Luciana Ferreira Gontijo 

Membro da CPL      Membro da CPL 

 

                                                                                                 
 
LICITANTE:      

CLASSIFICAÇÃO EMPRESAS VALORES 

1ª Terraes Infraestrutura e Construções Eireli R$ 108.376,24 
2ª Laify Construções e Acabamentos Ltda. R$ 113.752,99 


