Oihrwtmn•wo c• Fclitcnen
e Estimas da Rodagem
Um Minus Gems

EDITAL N° 029/2020
PROCESSO SEI N° 2300.01.0035609/2020-57

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação
realizada para o processamento e o julgamento da
CONCORRÊNCIA para Execução de obras de estabilização
e 'contenção de encostas e deslizamento em áreas urbanas,
no Município de Cataguases, integrantes do Prográma de
Aceleração do Crescimento PAC do Governo Federal,
Gestão de Riscos e Respostas a Desastres (PAC
ENCOSTAS).

Aos seis dias do mês de outubro de 2020, a Comissão composta pelos membros
ZACARIAS MONTEIRO DOS SANTOS, CLÍCIA APARECIDA ALVES LIMA e MOEMA
VELOSO PINTO SOARES, sob a presidência do primeiro, reuniu-se para -a realização
da licitação acima referida. A presente licitação, inicialmente marcada para o dia
23/09/2020, cohforme informado pelo Presidente da Comissão, seria adiada para a
presente data, por mOtivo de ordem administrativa, de acordo com matéha publicada no
Diário Oficial do Estado do dia 24/09/2020, pág. 56; Diário Oficial da União, pág. 133 e
Imprensa Particular, do mesmo dia, pág. 06. Às quatorze horas, o Presidente declarou
aberta a sessão, informando que 05 (cinco) propostas haviam sido entregues no Serviço
de Protocolo e Arquivo do DER/MG, pelas seguintes licitantes: GEOLOGUS Engenharia
Ltda.; Consórcio 029" — DER (composto pelas empresas COMPANHIA DA OBRA
Engenharia e Construções. EIRELI e Construtora SINARCO Ltda.); Consórcio
ITAMARACÁ — MARINS ( composto pelas empresas Construtora ITAMARACÁ Ltda. e
Construtora MARINS Ltda.).; PRESERVA Engenharia Ltda. e VIABRÀS Engenharia
EIRELI. Após entrega e conferência das credenciais apresentadas, o Presidente
comunicou que a empresa Construtora ITAMARACÁ Ltda. apresentou imPugnação ao
edital em epígrafe, que foi analisada e julgada improcedente pelo Diretor Geral do
DER/MG, conforme' despacho publicado no Diário Oficial do Estado de 23/09/2020, pág.
24; Diário Oficial dá União, pág. 130 e Imprensa PartiCular, pág. 04; devidamente
acostado ao presente processo. Após, procedeu-se .à abertura dos envelopes N° 01 —
DOCUMENTAÇÃO, tendo o presidente comunicado que a sessão seria suspensa para
análise da referida doai
. mentação e que o julgamento da habilitação será publicado no
Diário Oficial dos Estado e Diário Oficial da União. O presidente esclareceu, ainda, que a
partir da data da publicação', fica a documentação apresentada à disposição dos
licitantes para análise e terá inicio a contagem de prázo de 05 (cinco) dias úteis para
ihterposição de recurso na fase de habilitação, conforme previsto no artigo 109, inciso I,
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alínea "a" da Lei Federal 8.666/93. Os documentos de habilitação e os envelopes
cohtendo as propostas de Preços foram então rubricados pelos presentes, ficando, os
últimos, fechados e inviolados no Departamento, para posterior abertura. A Convocação
para a continuidade do procedimento licitatório será posteriormehte publicada no Diário
Oficial do Estado e Diário Oficial da União. Às quinze horas e dez minutos, nada mais
havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a
presente ata que vai assinada pelo Presidente, Membros da Co-missão Permanente de
Licitação e representantes das licitantes presentès á sessão
Belo Horizonte, 06 de outubro de 2020.

CZACARIAS MONTÈIRO DOS SANTOS
Presidente

CLICIA APARECIDA ALVES LIMA
Memb
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GEOLyG&fienharia Ltda.
Eait. geologus@geologus.corn.br, comercial@geologus.com.br .
Fone: (21)3412-2800/(21)34121011
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VIABRÁS Engenharia EIRELI
Email: viabrasengenharia@viabras.com.br
Fone: (27) 3763-3033

StbifiDO

•
CONSÓRCIO 029-DER
Email: licitação@ciaobra.com.br
Fone: (31) 3296-8305
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CIO ITAMÁRAC -MARINS
Email:itamaraca@construtoraitamaraca.com.br
Fone: (31
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PRESERVA Engenharia LTDA
Email:lenivaldo@preserva.com.br
Fone: (11) 3789-5532
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