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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 de abertura de propostas referente ao processo nº 23122002826/2012-74, Concorrência 
nº 007/2012 - Aos 27 dias do mês de novembro de dois mil e doze, às quinze 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, 
sendo que os representantes das empresas não compareceram. Sob a presidência da primeira, foi 
dado início a reunião destinada à abertura dos envelopes de proposta de preços 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. Deu-se início à abertura dos envelopes das Empresas habilitadas, 
na qual resultou a seguinte classificação com seus respectivos valores: Catedral Engenharia 
Ltda. R$ 2.145.403,86 e Sicla Engenharia Ltda. R$ 2.064.412,45 ( dois milhões, sessenta e 
quatro mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos). Diante do resultado final foi 
declarada vencedora do certame a empresa SICLA ENGENHARIA LTDA. que ofertou o menor 
preço global e atendeu todas as exigências contidas no edital da concorrência em epigrafe. A 
planilha da construtora vencedora será encaminhada e avaliada pelo Engenheiro responsável da 
UFSJ, que emitirá parecer final. 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, 27 de novembro de 2012. 
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