ASSESSORIA DE LICITAÇÕES – ASL

EDITAL Nº 019/12
PROCESSO Nº 0015726-2300/2012-1
Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação realizada
para o processamento e o julgamento da CONCORRENCIA
para contratação de empresa para Elaboração de Projeto de
Engenharia Rodoviária para Implantação e pavimentação do
trecho Entrº BR/040 (Bairro Miguelão) – INHOTIM
(Brumadinho) em rodovia Municipal.
Ao 1º (primeiro) dia do mês de junho de 2012, a Comissão composta
pelos membros: MARIA ROSA SCARPELLINI MARINHO RABELLO,
FABÍOLA SCARANO MECHI e ANDRESSA VITÓRIA DE RESENDE
RODRIGUES, sob a presidência da primeira, reuniu-se para a
realização da licitação acima referida. Às quatorze horas e trinta minutos
(14h30min.), a Presidente declarou aberta a sessão, informando que 02
(duas) propostas haviam sido entregues no Serviço de Protocolo e
Arquivo do DER/MG, pelas seguintes licitantes: ENECON S/A
ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES e DIREÇÃO
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. Após entrega e conferência
das credenciais apresentadas procedeu-se à abertura dos envelopes Nº
0l – DOCUMENTAÇÃO. Analisados e rubricados os documentos pelos
presentes, a Presidente informou que as licitantes apresentaram a
documentação de acordo com as exigências do edital, sendo
consideradas habilitadas. Colocados os documentos à disposição dos
participantes, para exame e manifestação, não houve reclamação ou
impugnação das licitantes e, nos termos do artigo l09, inciso I, alínea "a"
da Lei Federal 8.666/93, foram comunicados do início do prazo de
recurso na fase de habilitação, a partir da lavratura desta ata, desistindo
desse direito, conforme declaração juntada ao processo e permitindo,
assim, à Comissão abrir as propostas técnicas na mesma reunião.
Abertos os envelopes contendo as propostas técnicas, a Comissão,
juntamente com os representantes das licitantes, procedeu à rubrica do
seu conteúdo, e comunicou aos presentes que a sessão seria suspensa
para análise das mencionadas propostas. A Convocação para
continuidade do procedimento licitatório será, posteriormente, publicada
no “Minas Gerais”. Os envelopes fechados e inviolados contendo as
propostas de preços, foram rubricados pela Comissão e representantes
das licitantes, ficando, guardados no Departamento, para posterior
abertura. Às quinze horas e trinta minutos (15h30min.), nada mais
havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão, da qual, para constar,
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lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Presidente e
Membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes
das licitantes, presentes à sessão.
Belo Horizonte, 01 de junho de 2012.
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