
ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
 

MODALIDADE: CONVITE Nº 02/2014 
 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a  prestação de serviço de execução de projeto execut ivo da planta de 
produção de Ha, para atender ao Processo FAPEMIG TE C – APQ-03313-11, conforme especificações técnicas em anexo. 
 
 
Às 10:30 horas, do dia 17 de março de 2014 , nas dependências da Fundação Cefetminas , reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação para abertura das propostas dos licitantes, conforme critério previamente estabelecido e divulgado, em conformidade com as 
disposições da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
Foram convidadas as empresas EIN ENGENHARIA INDUSTRIAL BÁSICA LTDA, TERMOMEC CON SULTARIA EM SISTEMAS 
TERMOMECÂNICOS LTDA e CONCORRE COMÉRCIO LTDA, num total de 03 (três) empresas. 
  
Todas as empresas convidadas apresentaram propostas. 
 
Compareceram a abertura da sessão o senhor Carlos Luciano Ubaldino Pereira, representante da empresa                                                
EIN ENGENHARIA INDUSTRIAL BÁSICA LTDA, o senhor Clever Gontijo de Oliveira representante da empresa  CONCORRE 
COMÉRCIO LTDA  e o senhor Bernardo Ubaldino Vasconcelos representante da empresa TERMOMEC CONSULTARIA EM 
SISTEMAS TERMOMECÂNICOS LTDA.                                   . 
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. 
Após análise dos documentos de habilitação, a Comissão concluiu que as empresas  EIN ENGENHARIA INDUSTRIAL BÁSICA 
LTDA, e CONCORRE COMÉRCIO LTDA  foram habilitadas. 
A empresa TERMOMEC CONSULTARIA EM SISTEMAS TERMOMECÂNICOS LTD A,  foi inabilitada por não apresentar os Atestados 
de Capacidade Tecnica. 
Os licitantes presentes concordaram em abdicar do prazo recursal quanto à habilitação e aceitaram passar para fase seguinte. 
Assim, a Comissão de Licitação passou para a fase de abertura da proposta de preço das empresas habilitadas. 
Os preços globais em reais (R$) apresentados foram os seguintes:  

EMPRESAS/ EIN ENGENHARIA 
INDUSTRIAL BÁSICA LTDA 

CONCORRE COMÉRCIO 
LTDA 

PREÇO GLOBAL  
(R$) 

 
R$ 79.540,00 

 
 

 
R$ 79.837,00 

A Comissão Permanente de Licitação, após a análise das propostas, considerou a empresa EIN ENGENHARIA 
INDUSTRIAL BÁSICA LTDA  como vencedora por ter apresentado a proposta de menor preço, que atende aos interesses 
da entidade e ao princípio da economicidade da Lei 8.666/93, no valor total de R$ 79.540,00 (setenta e nove mil 
quinhentos e quarenta reais) . 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata e foi encerrada a reunião, com o resultado acima, que 
submetemos à Diretora Presidente da Fundação Cefetminas, Senhora Lilian Bambirra de Assis  para Homologação e 
Adjudicação. 
 
Representante: 
 
 
Carlos Luciano Ubaldino Pereira _____________________________________________________ 
 
Clever Gontijo de Oliveira   _____________________________________________________ 
 
Bernardo Ubaldino Vasconcelos  _____________________________________________________  
 
 
Comissão Permanente de Licitação : 
 
 
Presidente ________________________________________ ____________________ 
 
 
Membro   __________________________________________ __________________ 
 
 
Membro  ___________________________________________ _________________ 


