ASSESSORIA DE LICITAÇÕES – ASL

EDITAL Nº 054/12
PROCESSO Nº 0127102-2300/2012-0

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação realizada para o
processamento e o julgamento da CONCORRÊNCIA para Execução dos
serviços de adequação da interseção do acesso ao Bairro Recreio dos
Bandeirantes, na Rodovia LMG-811, no trecho Entrº. BR-050 –
FOSFÉRTIL, Avenida Filomena Cartafina em Uberaba, com extensão de
1,60 km, sob a circunscrição da 25ª CRG do DER/MG – UBERABA.
Obra integrante no Programa Minas Logística na Ação “Recuperação e
Manutenção da Malha Viária Pavimentada e não Pavimentada”.
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2012, a Comissão composta pelos
membros MARIA ROSA SCARPELLINI MARINHO RABELLO, MOEMA VELOSO
PINTO SOARES e BALTHAZAR JOVINO ALVES DE PAIVA, sob a presidência da
primeira, reuniu-se para a realização da licitação acima referida. Às nove horas e
trinta minutos (09h30min.) a Presidente declarou aberta a sessão, informando que
04 (quatro) propostas haviam sido entregues no Serviço de Protocolo e Arquivo do
DER/MG, pelas seguintes licitantes: RIO GRANDE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA., HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA., INTEGRAL
ENGENHARIA LTDA. e CONATA ENGENHARIA LTDA., que não se fez representar
na reunião. Após entrega e conferência das credenciais apresentadas procedeu-se à
abertura dos envelopes Nº 0l - DOCUMENTAÇÃO. Rubricados os documentos pelos
presentes, a Presidente comunicou que a sessão seria suspensa para análise da
referida documentação, e que o julgamento da habilitação será publicado no “Minas
Gerais”. A Presidente esclareceu, ainda, que a partir da data da publicação, fica a
documentação apresentada à disposição dos licitantes para análise e terá início a
contagem de prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso na fase de
habilitação, conforme previsto no artigo l09, inciso I, alínea "a" da Lei Federal
8.666/93. A convocação para continuidade do procedimento licitatório será,
posteriormente, publicada no “Minas Gerais”. Os envelopes contendo as propostas
de preços foram então rubricados pelos membros da Comissão e representantes
das empresas presentes a sessão, ficando fechados e guardados, no Departamento
para posterior abertura. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião às
dez horas e quinze minutos (10h15min.), lavrando-se a presente Ata que vai
assinada pela Presidente e Membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos
representantes das empresas, presentes à sessão.
Belo Horizonte, 22 de outubro de 2012.

MARIA ROSA SCARPELLINI MARINHO RABELLO
Presidente
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