
 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

ANÁLISE DE PROPOSTAS TÉCNICAS 

 

DATA: 28/11/2017 

 

HORÁRIO: 13h00min 

 

REFERENTE: Concorrência Pública nº 006/2017 - apoio gerencial 

compreendendo atividades técnicas nas áreas de engenharia e arquitetura 

para a elaboração de projetos, que visem apoiar e melhorar a supervisão, bem 

como, maximizar a qualidade sobre o controle, fiscalização das obras civis e  

fiscalização  de  serviços  de  manutenção  de  instalações  prediais  de  

elétrica/telecomunicações  e hidrossanitárias das obras sob a 

responsabilidade do CREA-MG. 

 

ASSUNTO: Análise da CPL sobre a decisão do setor requisitante acerca das 

Propostas Técnicas apresentadas pelos participantes. 

 

1. PARTICIPANTES: 

 

1.1 Crea-MG – Portarias 068/2016 

 

Ildeu José de Almeida Dias  

Lucas José Pedrosa Souza – Presidente da CPL  

Luiz Felipe Carmo Krauss  

Marina Cotta de Moura  

Vânia de Fátima Santos Silva  
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1.2 EQUIPE TÉCNICA/SETOR REQUISITANTE 

 

Tubias Olmo  

José do Carmo Dias  

 

 

2. RELATÓRIO 

 

Destina-se a presente Reunião à análise da decisão do Setor 

Requisitante acerca das Propostas Técnicas apresentadas na Concorrência Pública 

de Nº 006/2017, cujo objeto esta acima qualificado. 

 

Este o breve relatório. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

A CPL procedeu à análise dos despachos enviados pelo Setor 

Requisitante com a análise minuciosa das Propostas Técnicas apresentadas pelas 

participantes, verificando se atendem ao disposto no edital que trata da 

Concorrência Pública Nº 006/2017. Ressalta-se que tal análise teve por norte a Lei 

n.º: 8.666/1993 e em especial, os princípios norteadores da Administração Pública e 

os princípios licitatórios. 

 

4. DA DECISÃO DO SETOR REQUISITANTE 

 

Conforme despachos presentes nos autos, os membros  da Gerência de 

Obras, analisaram as  propostas apresentadas pelas licitantes, pontuando as 

mesmas da seguinte maneira: 

 

 Vegga Contruções LTda – 81,05 pontos 
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 Contécnica Consultoria Técnica – 100 pontos 

O resultado será divulgado no D.O.U. e em jornal de grande circulação, 

onde será aberto o prazo recursal previsto no art. 109 da Lei 8.666/93. 

  

 


