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Ata referente ao processo nº 23122002635/2012-19, Concorrência nº 004/2012 - Aos 21 dias 
do mês de novembro de dois mil e doze, às nove horas, reuniu-se na sala S-08 do Campus Santo 
Antônio da UFSJ, a Comissão Permanente de Licitação criada pela Portaria nº 162, de 23 de 
fevereiro de 2012, integrada na oportunidade pelos membros: Vera Lucia Meneghini Vale, 
Fábio Bruno da Silva e Marcelo Augusto Fernandes de Oliveira. Sob a presidência da primeira, 
foi dado início a reunião destinada à abertura dos envelopes de habilitação e proposta referentes 
à Concorrência em epígrafe, objetivando a implantação dos laboratórios do prédio novo do 
DEPEL, da Universidade Federal de São João del-Rei. Compareceram ao certame as seguintes 
empresas: BM Eletromecânica Ltda., representada pelo Sr. Bruno Silva Alencar; Alumiaço 
Construtora del-Rei Ltda., representada pelo Sr. Adolfo Christian de Oliveira; GEDAL 
Instalação e Manutenção Elétrica em Geral Ltda, representada pelo Sr. Geraldo David Antunes 
de Almeida e Sicla Engenharia Ltda. que deixou os envelopes sem que o representante 
permanecesse na sala de reunião do processo licitatório. Em seguida iniciou-se a consulta “on 
line” no SICAF, estando as certidões negativas em dia, sendo as mesmas anexadas aos autos. 
Logo após, iniciou-se a abertura dos envelopes de habilitação e depois de minuciosa análise, a 
presidente franqueou a palavra para quaisquer manifestações, onde o representante da empresa 
Alumiaço Construtora del-Rei Ltda. apontou as seguintes observações: a empresa GEDAL 
Instalação e Manutenção Elétrica em Geral Ltda.  o capital social apresentado no balanço 
patrimonial é abaixo de 10% do valor total da obra, conforme item 8.5 do edital, as declarações 
de menor e de utilização do SICAF, não estão no nome do sócio da empresa, estão em nome de 
outra pessoa física que não faz parte da empresa. Outra manifestação foi referente a 
documentação da empresa BM Eletromecânica Ltda.  que não apresenta os índices financeiros 
conforme item 8.4.3 do edital, não apresentou não apresentou Comprovante de Registro no 
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais bem como o respectivo Certificado de Regularidade Válido, conforme exigência da 
Instrução Normativa IBAMA nº 31 de 03/12/2009, item 8.2.4 do edital, não apresentou o CREA 
Jurídico da empresa, item 8.3.1 nem o CREA pessoa física dos profissionais, item m8.3.1, não 
apresentou documentação do profissional exigido item 8.3.2.2 bem como sua Certidão de 
Acervo Técnico, o balanço patrimonial não está registrado no Conselho Registrado na Junta 
Comercial, item 8.5.  Diante destas manifestações, a comissão decidiu pela suspensão da sessão 
para melhor análise da documentação e retorno às 15:30hs, do mesmo dia, para finalização do 
julgamento da habilitação dos participantes. Nada mais havendo a se tratar, eu Vera Lucia 
Meneghini Vale, lavrei a presente ata que será assinada por mim e por todos os membros 
presentes. São João del-Rei, 21 de novembro de 2012. 
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Geraldo David Antunes de Almeida  - GEDAL Instalação e Manutenção Elétrica em Geral Ltda 


