
Quinta-feira, 12 de Setembro de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5854

Poder Legislativo

AA-Câmara Municipal

RESULTADO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO

ABERTURA DE PRAZO PARA ESCOIMAR

CONCORRÊNCIA Nº 4/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Belo Horizonte
(CMBH) comunica, para fins do disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, o resultado da
fase de classificação da Concorrência nº 4/2019, que tem por objeto a contratação de
empresa para execução da obra de reforma das duas rampas internas e da construção
de um corredor de acesso interno, conforme se segue:

Após análise do relatório elaborado pela área demandante, decide a Comissão
DESCLASSIFICAR as propostas comerciais constantes da tabela seguinte, pelas razões
nela indicadas:

LICITANTE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

GUIBER
ENGENHARIA
LTDA. - ME

Por descumprir o subitem 6.5.1, c/c subitens 6.6, 6.12 e 7.6 letra “a”, bem como
com  o Anexo VII,  todos  do edital:  a licitante apresentou preços  superiores  aos
preços  máximos  estabelecidos  no ato convocatório,  em  relação aos  seguintes
itens: 2, 3, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31 e 32.

3S
CONSTRUÇÕES
LTDA. - ME

Por descumprir o subitem 6.5.1, c/c subitens 6.6, 6.12 e 7.6 letra “a”, bem como
com  o Anexo VII,  todos  do edital:  a licitante apresentou preços  superiores  aos
preços  máximos  estabelecidos  no ato convocatório,  em  relação aos  seguintes
itens: 2, 11, 16, 21, 27, 29, 30, 32, 33, 34 e 36.

Por conta da desclassificação de todas as propostas e, nos termos do subitem
7.5 do edital,  bem como do § 3º  do artigo 48 da Lei  Federal  nº  8.666/1993, ficam
intimadas  ambas  as  empresas  para,  caso  queiram,  apresentarem  novas  propostas
comerciais escoimadas dos vícios apontados na tabela supra.

As novas propostas deverão ser protocolizadas na Seção de Apoio a Licitações
da CMBH (Avenida dos Andradas,  nº 3.100, sala A-121, Bairro Santa Efigênia, Belo
Horizonte - MG), no prazo de 8 (oito) dias úteis a contar do primeiro dia útil seguinte ao
da  publicação  desta  intimação  no  Diário  Oficial  do  Município  de  Belo  Horizonte
(DOM/BH), devendo estar contidas em envelopes lacrados e identificados com o nome
da empresa, com o número da Concorrência em epígrafe e com a indicação de seu
conteúdo.
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Os envelopes contendo as novas propostas serão abertos em reunião pública a
ser  posteriormente  marcada  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação,  mediante
publicação no DOM/BH e divulgação no site da CMBH na internet (www.cmbh.mg.gov.br
- link “transparência/licitações”).

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Secretaria da Comissão
Permanente de Licitação da CMBH, pessoalmente ou pelo telefone (31) 3555-1249.

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2019

Priscila Caroline Cardim Santana Rodrigues

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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