Departamento de Edificações
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais

EDITAL N° 047/2019
PROCESSO N° 00165542 2301 2019
Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação
realizada para o processamento e o julgamento da
TOMADA DE PREÇOS para Execução dos serviços
de vedação do terreno e construção das guaritas na
Unidade Frutal da Universidade do Estado de Minas
Gerais (UEMG), no município de Frutal. Localização:
Av. Prof. Mário Palmério, n° 1000 — Cidade
Universitária — Frutal.

Aos seis dias do mês de fevereiro de 2020, a Comissão composta pelos membros
ZACARIAS MONTEIRO DOS SANTOS, CLICIA APARECIDA ALVES LIMA e MOEMA
VELOSO PINTO SOARES, sob a presidência do primeiro, voltou a se reunir para
proceder à abertura das propostas de preços das empresas habilitadas. Às quatorze
horas e trinta minutos, o Presidente declarou aberta a sessão, informando que a
licitação teve seu procedimento iniciado em 14/01/2020 quando foram abertos,
rubricados e analisados os documentos referentes à habilitação das licitantes. A
empresa BLOCO Construções e Empreendimentos Imobiliários EIRELI foi considerada
INABILITADA e as empresas ALMEIDA TOSCANO Construções e Reformas Ltda. e RT
Ambiental Ltda. foram consideradas habilitadas, conforme ata do dia 14/01/2020. O
resultado do julgamento da habilitação foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia
15/01/2020, quando também começou a correr o prazo legal de recursos na fase de
julgamento da habilitação. Em seguida, o Presidente informou que, durante o prazo
legal de recursos na fase de habilitação, a empresa BLOCO Construções e
Empreendimentos Imobiliários EIRELI, apresentou recurso administrativo em face de
sua inabilitação. Após análise do recurso apresentado, o Diretor Geral do Departamento
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, no uso
de suas atribuições e acolhendo o relatório da Comissão Permanente de Licitação CPL acostado ao processo em epígrafe, resolve negar provimento ao recurso interposto
por BLOCO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, naquilo
em que a CPL não reformou a sua decisão, mantendo-a inabilitada no presente
procedimento licitatório, ficando marcada esta data para abertura das propostas de
preços das empresas habilitadas, conforme publicado no "Minas Gerais" do dia
04/02/2020, pág.29. O envelope contendo a proposta de preços da empresa BLOCO
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Construções e Empreendimentos Imobiliários EIRELI continua no Núcleo de Licitações
para posterior devolução. Em seguida, o Presidente da Comissão fez a leitura do valor
orçado pelo DEER/MG para execução dos trabalhos, que consta do Quadro Auxiliar de
Classificação, integrante da presente ata e procedeu à abertura dos envelopes
contendo as propostas de preços, com validade de sessenta (60) dias, que foram lidas e
apresentam o preço global também constante do já mencionado Quadro Auxiliar de
Classificação. A Comissão estabeleceu a classificação provisória: 1° lugar: ALMEIDA
TOSCANO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. e 2° lugar: RT AMBIENTAL LTDA..
Após a leitura, os documentos de apresentação das propostas foram rubricados pelos
membros da Comissão e representantes das licitantes, presentes à sessão. A seguir, o
Presidente esclareceu que as referidas propostas de preços serão submetidas à análise
e conferência dos cálculos aritméticos e quanto aos critérios de aceitabilidade e que o
julgamento da licitação, com a classificação definitiva das mesmas, será posteriormente
publicado no Diário Oficial do Estado e submetido à homologação do Diretor Geral do
DER/MG. Esclareceu ainda que, a partir da data da publicação do julgamento no Diário
Oficial, terá início a contagem do prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de
recurso contra o julgamento da proposta, conforme previsto no artigo 109, inciso I,
alínea "h" da Lei Federal 8.666/93. À vista do exposto e para efeito de ciência do
transcurso do referido prazo de recurso, a ata e o Quadro serão também assinados
pelos representantes legais das licitantes ou por procurador constituído especialmente
para esse fim, bem como para praticar os demais atos da licitação. Às quinze horas,
nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão, da qual, para constar, lavrouse a presente ata que vai assinada pelo Presidente, Membros da Comissão Permanente
de Licitação e pelos representantes das empresas, presentes à sessão.

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2020.
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CLICIA APARECIDA ALVES LIMA
Membro
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INABILITADA

ASS.
REPRESENTANTELEGAL

QUADRO AUXILIAR DE CLASSIFICAÇÃO
LOTE: Único

R$ 722.849,13

NATUREZA DOS TRABALHOS
Obra
iMES DA PROPOSTA
ORÇAMENTO DEER/MG (R$)
agosto/2019

ALMEIDA TOSCANO CONSTRUÇÕESE REFORMAS LTDA
RT AMBIENTAL LTDA
BLOCO CO NSTRUÇÕES EEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EIRELI

Cheia Aparecida Alves Lima
MEMBRO

R$ 689.970,94

R$647.179,75
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PROPOSTOS(R$)
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CLAS INICIAL

Execução dosserviços devedação do terrenoeconstrução das
guaritasna Unidade Frutal da Universidade do Estado de Minas
Gerais(UEMG),
nomunicípio de Frutal. Localização: Av. Prof.
Mario Palmério,
n° 1000 — Cidade Universitária— Frutal.
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