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LICITAÇÕES
ATA 2ª SESSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 - PROCESSO
Nº 045/2017
Às 13 horas e 30 minutos do dia dois de abril de 2018 na
Sala de Reuniões “Dr. João Pedro Gustin” da Câmara
Municipal de Uberlândia/MG, estado de Minas Gerais,
situada na Av. João Naves de Ávila, nº 1.617, Bairro
Santa Mônica, reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados
pela Portaria nº 255, de 05 de maio de 2017, integrada
pelos servidores Sr. Fábio Nonato de Assunção (Presidente), Sr. Renato Amaral de Oliveira (Membro) e Sra.
Thais Mota Nogueira (Membro-Suplente), para abertura do envelope nº 02 – Propostas de Preços, referente
ao Processo Licitatório nº 045/2017 – Concorrência Pública nº 001/2018, tipo “Menor Preço Global do Lote
Único”, objetivando a contratação de empresa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos
de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas
hidrossanitário, elétricos, de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) e telefonia, compreendendo a
alocação de profissionais FIXOS (com jornada de 44
horas semanais/220 horas mensais) incluso os serviços
de: alvenaria, pintura, marcenaria e demais serviços
da área predial, compreendendo alocação de profissionais EVENTUAIS (por Demanda). Deliberações:
Compareceu o representante da empresa Di Tudo Materiais para Construção e Serviços Ltda. - ME, inscrita
no CNPJ nº 24.672.118/0001-24, Sr. Batista Aparecido de Paula, portador do RG: MG 5.312.396 - SSP/
MG, CPF: 595.612.466-00. Compareceu também como
ouvinte o Sr. Claudio Alberto Oliveira Morais, portador do RG: MG14270319, o qual trabalha na empresa
Triângulo Mineiro Engenharia EIRELI – ME. O Presidente deu início à sessão, informando que de acordo com
os pareceres publicados e enviados a todos os interessados referentes aos recursos apresentados pelos
licitantes, permanece habilitada apenas a empresa Di

Tudo Materiais para Construção e Serviços Ltda. – ME.
Em seguida procedeu-se a abertura do envelope nº 02
(Proposta de Preços) da empresa habilitada. A empresa Di Tudo Materiais para Construção e Serviços Ltda.
– ME apresentou a proposta no valor de R$235.832,72
(Duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e
dois reais e setenta e dois centavos). Foi constatado
que o valor apresentado ficou abaixo de 70% (setenta por cento) do orçado pela Administração - item
9.1.2.5.1. Conforme item 9.1.2.5.1.1 o Presidente
procedeu a abertura do prazo de 05 (cinco) dias úteis
para comprovação de viabilidade dos preços apresentados, conforme art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93.
Após decorrido o referido prazo será convocada uma
nova sessão. A presente ata será publicada no Jornal
“O Legislativo” e disponibilizada no sítio eletrônico
da Câmara Municipal de Uberlândia, no link transparência. Nada mais havendo, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e aprovada,
vai assinada pela Comissão, pelo representante da
empresa licitante e pelo ouvinte. Trabalhos encerrados às 14h10min, agradecendo a presença de todos.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Sr. Fábio Nonato de Assunção
Presidente
Sr. Renato Amaral de Oliveira
Membro
Sra. Thais Mota Nogueira
Membro - Suplente
LICITANTE PRESENTE
Di Tudo Mat. p/ Const. e Serviços Ltda. - ME
OUVINTE
Sr. Claudio Alberto Oliveira Morais
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