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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

ENVELOPE – A  

PROCESSO Nº. 23109 – 004688/2016-60 

 

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 005 2016 

 

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para execução dos 

serviços de Reforma da Cobertura ICEB 01 - 02 Blocos Ala Norte no Campus da UFOP 

no Morro do Cruzeiro em Ouro Preto - MG, conforme condições constantes no edital, 

projetos, planilhas e demais anexos. 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, 

na sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação reuniram-se: Antonio Carlos da 

Silva  - Presidente em Exercício, designado pela Portaria UFOP nº. 090 de 12 de fevereiro de 

2016 e Rogério Alexandre Morais-Coordenador de Suprimentos, para procederem à Sessão 

Pública de abertura dos envelopes contendo os documentos de Habilitação/Qualificação 

Técnica, Envelope – A do processo acima referenciado. Presentes à reunião os representantes 

das empresas: Alexandre Torga do Carmo ME, Unibloco Construtora Ltda, M COM 

Construção Eirele, LMF Engenharia Ltda e UNIOBRAS Obras e Construções Eireli, 

conforme lista de presença anexa ao processo. Dando andamento foram abertos os envelopes 

das empresas: Ângulo Projetos e Obras Ltda., Construtora Conquista Lar Ltda., Construtora 

Freire & Freire Ltda., M COM Construção EIRELLI, Torres Construções e Empreendimentos 

Ltda., Construtora CNT Ltda., AGD Construtora Ltda., UNIBLOCO Construtora Ltda., LMF 

Engenharia Ltda., Uniobras-Obras e Construções em Geral LTDA ME e Alexandre Torga do 

Carmo ME. Em seguida efetuou-se a consulta ao SICAF onde foi verificada que as empresas 

encontravam-se regulares perante cadastro e documentação, bem como verificou-se a situação regular 

diante da Justiça do Trabalho de todas as empresas participantes. Dando prosseguimento a sessão, foi 

aberto o prazo para que os representantes fizessem suas alegações: O representante da empresa 

LMF Engenharia Ltda alega: que os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço 

Patrimonial da empresa AGD Construtora Ltda  não estão registrados na Junta comercial; e que 

a alteração contratual da empresa  conquista Lar anexada ao processo  não está consolidada; e 

não localizou certidão pessoa física do CREA da empresa MCOM Construção Eireli; e com 

relação à empresa Alexandre Torga do Carmo ME, não apresentou certidão pessoa física do 

CREA  e quer que verifique a necessidade da autenticação do balanço na JUCEMG, pois não 

localizou assinatura eletrônica e não localizou também o atestado vinculado à CAT e pede ainda, 

verificação de necessidade apresentação de contrato social; e pede, com relação à  empresa  Freire 

e Freire que se verifique a consolidação do contrato social e não localizou os índices na 

documentação e no SICAF (zerado); o representante da empresa Alexandre Torga alega: a 

empresa Ângulo Projetos e Obras não demonstrou os índices de liquidez exigidos; a Construtora 

Freire não apresentou atestado com cat de estrutura metálica para cobertura; e a empresa Torres 

não apresentou declaração de visita; o representante da empresa Construtora UNIBLOCO alega: 

a empresa Torres não apresentou atestado de cobertura metálica além da declaração de visita; a 

empresa Alexandre Torga não apresentou certidão estadual negativa; a empresa CNT teve 

atestado em nome de Fabrício e cat em nome de André; o representante da empresa UNIOBRAS 

alega:  Que a empresa Freire e Freire não comprova um quantitativo que a qualifique  para 

confecção da estrutura metálica. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se 
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a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e por 

todos os representantes presentes na reunião. Logo em seguida, a CPL decidiu pelo 

encaminhamento do processo ao setor de engenharia da Universidade para análise e manifesto 

quanto a regularidade da documentação apresentada. Atue-se, divulgue-se e cumpra-se. 

 

 

 

 

 

Antonio Carlos da Silva 

 

 

 

 

Rogério Alexandre Morais 

Coordenador de Suprimentos 


