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ATA DA SESSÃO 
CARTA CONVITE NO 2019.03.07.1 	
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Aos 03 (três) dias do mós de abril do ano de 201 (dois mil e dezenove), às flObDilmin. na  Prefeitura Municipal de 
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nomeada pela Portaria NQ 506/2019. de 05 de fevereiro de 2019, composta pelos servidores Diego Luis Leandro Silva 
Presidente, e os Membros. Magno Rodiery Rodrigues Lima e Michele Alvas Andrade, com a finalidade de dar inicio aos 

procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes "A" concernentes aos documentos de habilitação e 
rprphimpntn dnç pnvpinnp' "A" rnnrprnpntpq àç nrnnnçtn do nrprns 6 !iritarn n2 mnrhilididp CARTA CflNVITF N 

2019.03.07.1, cujo objeto É a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE 02(DUAS) SUBESTAÇÕES AÉREAS DE 112,5 kVAZ SENDO Ol(UMA) PARA A CRECHE 

IOINFÂNCIA 00 CAJUEIRO DA MALHADA E Dl(UMA) PARA A CRECHE PROINFÂNCIA DO ZUMBI, AMBAS NO 
NICÍPIO DE HORIZONTE, CONFORME PROJETO BÁSICO. 0 Presidente deu início a sessão, anunciando que foram 

convidadas a participarem do certame, quatro empresas, conforme protocolos de entrega de convite acostados aos 
autos, sendo elas: SOUSA S LIMA CONSTRUÇÕES LIDA - CNPJ NO 14.866.221/000I-51; VAP CONSTRUÇÕES ITUA - 

CNPJ N9  COPESA CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ N 
41.325.30910001-39 e OK EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS [TUA - CNPJ N! 08.642.026/01101-45. 
Registra-se que ([13) tres empresas não convidadas. FÜRT ENERGY [UMERCiU E SERViüS iiüA-EPR inscrita no 
CNPJ ng 12211.453/0001-46; GREEN X SUSTENTABILIDABE E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS IBM - ME, inscrita no CNPJ 
n2  05.095.843100111-32; e LC PROJETOS E CONSTRUIÇOES LTDAME, inscrita no CNPJ ing 13.557.6131000I-76, 
apresentaram intenção de participação neste certame, conforme protocolos constantes nas autos deste processo. 
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76, teve seu pedido deferido por atender as regras do artigo 22. §39  da Lei Federal n 9  8.666/93 e suas alterações. as 
outras duas tiveram seu pedido indeferido, por não atenderem as regras do artigo 22. 93 9  da Lei Federal n 3.866/93 e 
suas alterações, a empresa FURE ENERBY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita na CNPJ n 9  12.211.453/0001- 

especificamente por não ser cadastrada no município de Horizonte e não cumprir o prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas para a manifestação de intenção de participação, já á empresa I3REEN X 
SUSTENTABILIDADE E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTOA ME, injçr'uta_ no JJ4J_ g  E15.095,8431000I-32. 
especificamente por não cumprir o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas para a 
manifestação de intenção de participação, o que automaticamente impossibilitou as mesmas de permanecerem no 
referido certame, estando todas as fundamentações e justificativas nos despachos de indeferimento anexado aos autos 
deste processo. Ás 99h39min o Presidente declarou encerrado o recebimento de envelopes, e confirmou a participação 
das seguintes empresas: VAP CONSTRUÇÕES LTIJA - CNPJ NO 00.565.9I1/000I-19, não se fez representar, porém 
protocolou seus envelopes na CPL COPESA CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTOA - CNPJ N 
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e LC PROJETOS E CONSTRUIÇOES LTDA ME - CNPJ n 2  13.557.613/000I-76, aqui representada por seu sócio 
administrador o Sr. 11111 CLAUDIO PAES FERREIRA CPF 464.165.803-72. Em seguida. o Presidente procedeu à abertura 

Ir dos envelopes "A ".  concernentes aos documentos de habilitação e deu vistas aos representantes presentes e 
credenrfrulns para 9°9  ruihriraprn nç dçisrppnt do h4ilitaçn. em senuidi ' 1ei vktaç aos demais mpmhrnc da CPI 
para que também rubricassem a documentação de habilitação. Logo após a sessão foi suspensa às I2h30min para o 

1 
intervalo de almoço, sendo marcado o retorno para as I4h00min. Retornando os trabalhos no horário marcado, o 
Presidente juntamente com os demais membros da Comissão passou a analisar minuciosamente toda a documentação 
apresentada, e decidiram, por unanimidade, declarar as três empresas participantes. VAP CONSTRUÇÕES LEDA - CNPJ 
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Nq OO.565.Dhi/000l-ta COPESA CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA - CNPJ N 9  41.325.3US19fHhi-39; 
e tE PROJETOS E CONSTRIJIÇOES LIDA ME - CNN n9  13.557.613/000I-76, HABILITADAS a prosseguirem no 
certame, por terem cumprido as normas editalicias e as normas da Lei Federal n 8.860/93 alterada e consolidada. 
Desta forma o Presidente pediu aos representantes presentes que rubricassem os fechos dos envelopes "8" contenda 
as prupusws ue preçus. uniu os mesmus hearo em puuei tib L.UIIIISSdU. 1 IJI'9UIItUU se US pItSIIWS titilidilI dIU d 

declarar, onde nada declararam. Assim senda o Presidente determinou que sela  publicado ainda hoje na Imprensa Oficial 
do Município (Quadro de Avisos e Publicações), no portai da PMH e na Portal da ICE, o resultado da julgamento desta fase, 

declarando aberto o prazo recursal a partir desta data, conforme preceitua o artigo 109. inciso 1. letra "a', da Lei Federal 
N 9  A RRR/q.l p çitnz aItp,rarqsp e ran nn haia interpniçn â rpr.itrgn fina dP.gdP Já marrarin a data de ahp,rtiira rIns 

envelopes "8" contendo as propostas de preços para o dia lide abril de 2019 às OYhDDmin. Nada mais a declarar o 
Presidente encerrou a sessão às lShlSmin, mandando lavrar a presente ata, que segue assinada pela Comissão 
Eermanente de Licitação e pelos licitantes presentes e credenciados. 

Funçao 	 Nome  
	

Assinatura 

Presidente: 	Diego Luis Leandro Silva  

Membro: - 	Magno Rodiery Rodrigues lima  

Membro: 	Michele Alvas Andrade 	 d44,'..j (tsc.& 

LICITANTES PARTICIPANTES  

PROPONENTES 

ÜA C 	IWiÏ PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA 

REPRESENTANTES CPF » ASSINATURJ 

JOSE FERNANDES FILHO 289.451.153-15 	( 
_________ ____________ 

LC PROJETOS E CONSTRUÇOES UOA44E LUIZ CLAUDIO PAES FERREIRA 41341135.1303-)2`_ _7 LLL f' 144 

VAP CONSTRUÇÜES LTOA SEM REPRESENTANTE SEM REPRESENTANTE SEM REPRESENTANTE 
4)., 


