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RMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA
NICIPAL DE BELO HORIZONTES CMBH. REFERENTE À FASE DE

Aos 6 (seis) dias do mês de agosto de 2019 (dois mil e dezenove), às 14:00

(quatorze) horas, reuniu-se no Plenário Juscelino Kubstichek da CMBH a Comissão

Permanente de Licitação, designada pela Portaria no 18.497, publicada no DOM/BH de

6/7/2019, com a presença dos membros, do representante credenciado e da secretária

que assinam esta ata, para decidir sobre a fase de CLASSIFICAÇÃO da
CONCORRÊNCIA NO 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 CPL 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, foram confirmados pela CPL o(s) nome(s) do(s) representante(s)

credenciado(s) presente(s) das licitantes habilitadas, registrando-se o(s) seguinte(s)
representante(s) e empresas:
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®Conferidos os lacres, foram abertos os envelopes contendo as propostas comerciais,

rubricados seus conteúdos e registrados os preços totais gerais constantes da tabela

seguinte: .l
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ÚLICITANTE
PREÇOTOTAL

GERAL (R$)

NO EMPRESAS HABILITADAS REPRESENTANTES
CREDENCIADOSPRESENTES

l GUIBER ENGENHARIALTDA.-ME Guilherme Barbosa de Bem

2 3S CONSTRUÇOESLTDA.-ME Representante credenciado
nao compareceu



ATADA
MU

R CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA
NICIPAL DE.BELO HORIZONTE - CMBH. REFERENTE À FASE DE

CLASSIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N' 4/2019

A seguir. informou a Presidente da Comissão que as propostas comerciais apresentadas

serão encaminhadas à área demandante para análise de seu conteúdo.

Por consequência, o resultado final da classificação das propostas comerciais

apresentadas ficará pendente da referida análise.

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 propostas comerciais. .,é#--

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 pela

servidora que secretariou a reunião, todos abaixo nominados.

MEMBROSDACOMISSAO 6

PRISCILACAROLINE JARDIM SANTANA
RODRIGUES

PRESIDENTEDA CPL

ELENli PEI Z
:SIDEN'TEDACPL

2

LICITANTE
PREÇOTOTAL

GERAL(R$)

GUIBERENGENHARIALTDA.-ME 58.258,80

3S CONSTRUÇOESLTDA.-ME 65.203,10
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