
 

2ª ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2020 
– RESULTADO DA HABILITAÇÃO 

 
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas reuniram-se em sessão pública 
a Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Lima e os membros de apoio 
abaixo relacionados para segunda sessão referente à Concorrência Pública nº. 006/2020, cujo objeto é a 
contratação de empresa para a construção da Unidade Básica de Saúde Santa Rita a ser construída no 
Bairro Solar Santa Rita, à Rua Antônio de Pádua s/n, Nova Lima/MG, objetivando dar continuidade ao 
certame suspenso em 22 de abril de 2020, para análise dos documentos de habilitação exigidos na norma 
editalícia. Fez-se presente na sessão o Sr. Marcos Ferreira dos Reis, que foi devidamente credenciado como 
representante da Empresa SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP. Aberta a sessão, a CPL 
comunicou que após a análise da habilitação jurídica, econômico-financeira (planilha de fl. 393), verificou-
se que a empresa SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP não apresentou a garantida de 
proposta conforme estabelecido no edital. Além disso, conforme parecer técnico contido no processo 
licitatório (fl. 395-396), emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, constatou-se que as 
empresas PRINTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP e 
ATHENAS CONSTRUTORA LTDA, não atenderam a todas exigências técnicas conforme abaixo demonstrado:  
 

LICITANTE REQUISITOS A SEREM COMPROVADOS 

SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
– EPP 

Item 5.2.3 –d do Edital 
2. Execução de 560m2 de alvenaria estrutural. 
3. Aplicação de 230m2 de melamínico sobre o reboco. 

PRINTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Item 5.2.3 –d do Edital 
2. Execução de 560m2 de alvenaria estrutural. 
 

ATHENAS CONSTRUTORA LTDA Item 5.2.3 –d do Edital 
2. Execução de 560m2 de alvenaria estrutural. 
3. Aplicação de 230m2 de melamínico sobre o reboco. 

 

Assim sendo, atendendo ao dispositivo contido no parágrafo 3º do art. 48 da lei 8.666/93, decide a CPL em 
conceder a todas as empresas participantes, o prazo de oito dias úteis para apresentar nova 
documentação. Assim tal prazo iniciar-se-á em 29/05/2020 e findar-se-á em 09/06/2020. Os autos estarão 
disponíveis para consulta no Departamento de Contratos e Licitações a partir do dia 29/05/2020 das 09hs 
às 16h30min, mediante agendamento pelo telefone (031) 3541-4384 ou 3581-2289, para se evitar 
aglomerações, tendo em vista a pandemia do COVID19.  Encerrada a sessão as 14:40 horas, não havendo 
mais nada a tratar, redigiu-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. 
 
Nova Lima, 28 de maio de 2020. 
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