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Ata referente ao processo nº 23122003283/2012-19, Concorrência nº 012/2012 - Aos 30 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 da Farmácia, no Campus Centro-Oeste Dona Lindu, da Universidade Federal de 
São João del-Rei em Divinópolis. Compareceu ao certame a empresa VISUAL 
CONSTRUTORA DEL REI LTDA. representada pelo Alysson Maia Lopes e as empresas CCL 
CONSTRUTORA CASTRO LTDA. E CATEDRAL ENGENHARIA LTDA, protocolaram os 
envelopes sem que nenhum representante permanecesse na sessão. Em seguida iniciou-se a 
consulta “on line” no SICAF, estando as certidões negativas válidas, sendo as mesmas anexadas 
aos autos. Logo após, iniciou-se a abertura dos envelopes de habilitação e depois de minuciosa 
análise, a comissão concluiu que todas as empresas foram consideradas HABILITADAS e 
prosseguirão no certame. A presidente franqueou a palavra para quaisquer manifestações, onde 
não houve nenhuma ocorrência. Em seguida, iniciou-se a abertura dos envelopes de proposta de 
preços e após análise, a Comissão Permanente de Licitação constatou a seguinte classificação: 
VISUAL CONSTRUTORA DEL REI LTDA – R$ 3.262.859,38 (três milhões, duzentos e 
sessenta e dois mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e trinta e oito centavos), CCL 
CONSTRUTORA CASTRO LTDA. – R$ 3.275.000,00 e CATEDRAL ENGENHARIA 
LTDA. – R$ 3.279.585,26. Desta forma, a Comissão de Licitação decidiu por unanimidade que 
a empresa VISUAL CONSTRUTORA DEL REI LTDA foi vencedora do referido certame, 
onde apresentou menor preço e atendeu todas as exigências contidas no edital. A proposta, 
planilha orçamentária e composição de BDI serão ainda analisadas pelo engenheiro responsável 
da UFSJ ao qual lavrará parecer técnico. A presidente franqueou a palavra para quaisquer 
manifestações, onde os participantes desistiram expressamente de qualquer pronunciamento ou 
intenção de recurso, acatando todas as decisões registradas nesta ata. 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, 30 de novembro de 2012. 
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