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ATA DE REUNIÃO – ATA DE CONTINUIDADE DE SESSÃO
DATA 21/03/2019 – HORÁRIO – 15:00min
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 004/2018 PRC.:304/2018
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E SERVIÇOS DE TAPA
BURACOS (OTB) NAS RUAS E/OU ESTRADAS DA SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES
DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG.
Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quinze horas, na Sala de Reuniões da CPL,
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação para proceder à reabertura do processo
referente à Concorrência Pública 004/2018.
Conforme registrado em ata da sessão do dia 13 de março de 2019, após comunicação do resultado referente
à análise dos documentos de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação resolveu pela suspensão do
processo visando o decurso do prazo recursal, conforme estabelece o Artigo 109 da Lei 8.666/93.
Como não houve a apresentação de memoriais com as razões de recursos, findou-se o prazo recursal de
habilitação e foram habilitados todos os participantes.
Desta forma, a CPL intima as empresas participantes para a sessão de abertura dos envelopes de propostas
das empresas habilitadas.
A sessão será realizada às 09:00 hs do dia 25/03/2019 (Segunda-feira) na sala de reuniões da CPL.
As empresas serão intimadas desta decisão e de todos os demais atos referentes a este certame, através do
e-mail por elas fornecidos em suas documentações, cabendo às interessadas se responsabilizarem pelo
acompanhamento diário da sua caixa de mensagens eletrônicas, não podendo a CPL ser responsabilizada
pela inobservância da intimação já efetivada.
Esta ata será publicada no ícone “Licitações” no site oficial da Prefeitura Municipal de Mariana na página
www.mariana.mg.gov.br.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata que vai assinada por todos os
presentes depois de lida e achada conforme.
Mariana, 21 de março de 2019.
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