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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 

INSTITUÍDA PELA LEI NO 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

 
Ata referente ao processo nº 23122002826/2012-74, Concorrência nº 007/2012 - Aos 19 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 contratação de pessoa jurídica para construção da 2ª 
etapa do prédio de Pós Graduação do Campus de Alto Paraopeba – CAP, da Universidade 
Federal de São João del-Rei. Compareceram ao certame as seguintes empresas: Catedral 
Engenharia Ltda. representada pelo Sr. Vitor Cassano; Kin Construções Ltda., representada pela 
Sra. Rosângela Coutinho de Oliveira e Sicla Engenharia Ltda. representada pelo Sr. Sebastião 
Alves de Melo. 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, que a Comissão Permanente de Licitação analisou e constatou o 
seguinte fato: a empresa Kin Construções Ltda. não apresentou o 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 
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, conforme exigido no 
item 8.4.2 e subtiens 8.4.2.1 e 8.4.2.2 e por fim não apresentou em cópia autenticada o Registro 
no Ministério do trabalho e Emprego do profissional Técnico de Segurança do Trabalho bem 
como o certificado de conclusão do curso, conforme item 8.3.2.3 do edital. Porém, a 
representante da empresa Kim não aceitou a decisão da Comissão Permanente de Licitação, 
manifestando a intenção de entrar com recurso contestando sua inabilitação, mesmo tendo 
ciência dos fatos inbilitatórios constatados. Portanto, a comissão abrirá o prazo legal para 
recursos e somente depois de  percorridos todos os prazos legais, será marcada nova data para 
abertura das propostas e todos os participantes serão avisados. A presidente franqueou a palavra 
para outras manifestações, onde não houve mais nenhum pronunciamento. 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, 19 de novembro de 2012. 
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