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Ao I' (primeiro) dia do mês de outubro de 2019 (dois mil e dezenove), às 13:30 horas
(treze horas e trinta minutos), reuniu-se no Plenário Juscelino Kubstichek da CMBH a
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n' 18.497, publicada no
DOM/BH de 6/7/2019, com a presença dos membros, do representante credenciado e
dos secretários que assinam esta ata, para decidir sobre a fase de CLASSIFICAÇÃO da
CONCORRENCIA N' 4/2019, a qual tem por objeto a contratação de empresa para
execução da obra de reforma das duas rampas internas e da construção de um corredor
de acessointerno.

Dando início aos trabalhos. a Presidente da Comissão abriu a reunião e determinou que
fossem colhidas em lista de presença as assinaturas das pessoas que a ela
compareceram, a qual foi posteriormente rubricada pelos membros da Comissão.

A seguir, foi confirmado o nome do representante credenciado presente, registrando-se
o seguinte representante:

Ato contínuo, a Presidente da Comissão informou que no dia lO (dez) de setembro de
2019 foi realizada uma reunião para decidir sobre a fase de classificação das propostas
comerciais relativas à Concorrência em epígrafe, ocasião em que foi registrada a
desclassificação das propostas apresentadas pelas duas únicas licitantes habilitadas ao
certame, por apresentarem os preços de alguns itens superiores aos preços máximos
estabelecidos no ato convocatório.

Assim, por conta da desclassificação de todas as propostas comerciais e nos termos do
subitem 7.5 do edital, bem como do $ 3o do artigo 48 da Lei Federal n' 8.666/1993, foi
aberto naquela ocasião o prazo de 8 (oito) dias úteis para que ambas as licitantes
apresentassem novas propostas comerciais escoimadas dos vícios apontados pela
Comissão.

Feitas estas observações, informou a Presidente da Comissão que as empresas
GuIBER ENGENHARIA LTDA. - ME e 3S CONSTRUÇÕES LTDA. - ME entregaram, na
Seção de Apoio a Licitações, tempestivamente, os envelopes lacrados com a indicação,
em sua parte externa, de conterem em seu interior os documentos escoimados relativos
às propostas comerciais.
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NO EMPRESAS HABILITADAS
REPRESENTANTES

CREDENCIADOS PRESENTES

l GUIBERENGENHARIALTDA.-ME Guilherme Barbosa de Bem

2 3S CONSTRUÇOESLTDA.-ME
Representante credenciado

não compareceu
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Conferidos e rubricados os lacres, foram abertos os envelopes contendo as novas
propostas comerciais, rubricados seus conteúdos e registrados os preços constantes da
tabela abaixo:

A seguir, informou a Presidente da Comissão que fica suspensa a presente reunião
pública, para posterior análise das propostas comerciais e decisão sobre a fase de
classificação.

Foi concedida vista ao representante credenciado presente de todos os documentos
relacionados a esta reunião pública.

Por fim, informou a Presidente da Comissão que as licitantes serão posteriormente
comunicadas, via publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte e
divulgação no s/fe da CMBH na internet, do resultado do julgamento da fase de
classificação das novas propostas comerciais, para fins de eventual apresentação de
recurso, nos termos do edital e da legislação aplicável.

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada esta ata que, após lida e aprovada, segue
assinada pelos membros da Comissão, pelo representante credenciado presente e
pelos servidores que secretariaram a reunião, todos abaixo nominados.
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LICITANTE PREÇOTOTAL
GERAL(R$)

GUIBER ENGENHARIALTDA.-ME 69.569,33

3S CONSTRUÇOESLTDA.-ME 65.203,10
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