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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº. 09/2012 
 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 
OBJETO: Aquisição de Máquina Universal de Ensaios (LO TE 01) e de Conjunto para Expansibilidade (LOTE 02) 
para atender ao Projeto de Desenvolvimento de Concre tos Sustentáveis com Uso de Cinzas de Bagaço de Cana  
de Açúcar referente ao Convênio CEMIG GT 331, confor me especificações em anexo. 
 
Às 10:30 horas do dia 14 de agosto de 2012 , nas dependências da Fundação Cefetminas , reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação para abertura de propostas dos licitantes, conforme critério previamente estabelecido e 
divulgado, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
Apresentaram propostas as seguintes empresas SOLOTEST APARELHOS PARA MECÂNICA DO SOLO LTDA; 
AROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e EMIC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS D E ENSAIO LTDA. 
Compareceram a abertura da sessão o senhor José Celio Malheiro Pinho representante da empresa AROTEC 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e o senhor Benedito Israel Vieira, representante da empresa EMIC EQUIPAMENTOS 
E SISTEMAS DE ENSAIO LTDA. 
O coordenador do projeto, Professor Augusto Cesar da Silva Bezerra também compareceu a abertura da sessão. 
Os envelopes contendo as Propostas de Preços foram rubricados pelos licitantes presentes, ficando sob a custódia da 
Comissão de Licitação até a sua abertura. 
A Comissão então deu seguimento ao certame em questão abrindo os envelopes contendo os documentos de 
habilitação das empresas licitantes, sendo rubricados e vistos pelos presentes. 
Ao abrir o envelope de habilitação da empresa SOLOTEST APARELHOS PARA MECÂNICA DO SOLO LTDA, a 
Comissão de Licitação identificou que a referida licitante colocou apenas proposta de preço e não colocou nenhum 
documento de habilitação dentro do referido envelope. 
Após a constatação, o envelope da empresa SOLOTEST APARELHOS PARA MECÂNICA DO SOLO LTDA foi 
devidamente lacrado na presença dos licitantes presentes que não tiveram acesso a esta proposta de preço, 
preservando assim o sigilo da proposta.  
Os licitantes presentes analisaram o ocorrido e decidiram que a empresa SOLOTEST APARELHOS PARA MECÂNICA 
DO SOLO LTDA, deveria permanecer no certame e que o envelope contendo a documentação fosse aberto. 
Após análise dos documentos de habilitação, a Comissão concluiu que a empresa SOLOTEST APARELHOS PARA 
MECÂNICA DO SOLO LTDA, foi inabilitada por não ter cumprido o item 2.5.2.1 do Edital de Licitação, apresentando 
apenas 02 (dois) atestados de capacidade técnica e não 03 (três) conforme solicitado no Edital de Licitação.                        
As empresas AROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e EMIC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ENSAIO LTDA, 
foram habilitadas quanto à documentação. 
Foi feito então contato telefônico com o representante da empresa SOLOTEST APARELHOS PARA MECÂNICA DO 
SOLO LTDA senhor Luiz Barella e o mesmo concordou em enviar fax/email abdicando do prazo recursal quanto à 
habilitação. 
Assim, a Comissão de Licitação passou para a fase de abertura das propostas de preço das empresas habilitadas. 
O preço dos Lote I e Lote II apresentados em R$(reais) foram os seguintes: 
Lote  AROTEC EMIC 
01 R$ 275.000,00  R$ 289.260,00 
02 Não cotado Não cotado 

Para o lote 02 não foi apresentada proposta de preço por nenhum licitante. 
Sendo assim, a Comissão de Licitação determinou o prazo de até 08 (oito) dias úteis para análise das propostas e 
informação do resultado final para as empresas participantes. 
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 
  
Representantes das empresas licitantes: 

José Celio Malheiro Pinho ___________________________________________ 
Benedito Israel Vieira ______________________________________________ 
 
Coordenador do Projeto: 
Professor Augusto Cesar da Silva Bezerra_____________________________________ 
 
Comissão Permanente de Licitação : 
Presidente  _____________________________________________________ 
Membro  _______________________________________________________ 
Membro   ______________________________________________________ 


