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PROCESSO Nº 3 000/002/2013 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013 
 

ATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013 
 

Aos 26 (VINTE E SEIS) dias do mês de AGOSTO do corrente ano, na cidade de Lavras – MG, na Sala de Reuniões da 
Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural, estava marcado para às 08h30min (oito horas e trinta minutos), 
em sessão pública, onde os membros da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria n.º 004 de 14 
de março de 2013, os servidores Vera Lúcia Matias (Presidente); Matheus Vitor Mendes e Eriwelton Vilela Coelho, 
membros, abaixo assinados, encarregada nos termos do Processo 3000/002/2013, de dirigir e julgar este certame, 

destinado a contratação de empresa especializada em construção civil e edificações, para a edificação de uma 
área total de 541,94 m2, formada por um pavimento readequado no subsolo e caixa de escada que interligará 
essa área aos demais pavimentos do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de 
Lavras, objetivando atender ao projeto FINEP INFRA-LAB 0792.10. A Comissão recebeu os envelopes (envelope n.º 

01), Documentos de Habilitação (envelope n.º 02) e Propostas de Preços relativos à referida licitação, devidamente 
protocolados. Verificaram a Presidente da CPL e demais membros, que havia manifestado interesse as empresas 

CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA - Lavras/MG (CNPJ 41.699.364/0001-99), sem representação, CASTRO 
SIMÃO ENGENHARIA LTDA - Lavras/MG (CNPJ 66.292.301/0001-44), representado pelo Sr. Matheus Freire Lino 
(CPF 072.023.196-59), ALUMIAÇO CONSTRUTORA DEL REI LTDA-ME-São João Del Rei (MG)(CNP 07.119.424/0001-
19) representada pelo Sr. Adolfo Christian de Oliveira (CPF 090.945.026-90). A presidente constatou o SICAF de cada 
empresa dando seqüência ao certame. Passando à abertura do envelope nº 01 (documentos de habilitação), todos 
os presentes analisaram e rubricaram as documentações apresentadas. A Presidente concedeu a oportunidade dos 
representantes constarem observações em ata. Os representantes das empresas ALUMIAÇO CONSTRUTORA DEL 

REI LTDA-ME e CASTRO SIMÃO ENGENHARIA LTDA constaram as seguintes observações: ”A empresa 
CONSTRUTORA GOMES PIMENTEL LTDA, 1)No Balanço Patrimonial apresentado, tem data de início em 02/07/2012. 

No Contrato Social apresentado não há contrapartida jurídica que endosse o ato. 2) O atestado de capacidade 
técnica apresentado não é compatível com relação ao valor licitado no certame (Item 7.6, inciso II, Alínea a. 3) A 

empresa não descreveu a experiência de seu responsável técnico na Declaração Modelo Anexo VI, deixando de 
atender o item 7.6, inciso III.” O represente da empresa CASTRO SIMÃO ENGENHARIA LTDA, questionou ainda sobre 

a validade da Certidão negativa de falência ou concordata, visto que na mesma não vem descrita a data de validade. 
Devido a minuciosidade no julgamento dos documentos apresentados, a Presidente e demais membros, com o 
aceite de todos os presentes, decidiram suspender a sessão para analise dos mesmos, retornando às 15h00min 
(quinze horas), de 26/08/2013, na sede da Fundação. A presidente solicitou então que todos os presentes 
avaliassem e rubricassem os envelopes de Propostas apresentados. Nada mais a relatar, a ata que após lida e 
achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e demais presentes. Lavras, 26/08/2013 (vinte e seis de 
agosto de dois mil e treze), às 10h33miin (dez horas e trinta e três minutos). 
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