
GGoovveerrnnoo  ddoo  EEssttaaddoo  ddee  MMiinnaass  GGeerraaiiss  

SSiisstteemmaa  EEssttaadduuaall  ddee  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee  ee  RReeccuurrssooss  HHííddrriiccooss  

 

ATA DE JULGAMENTO PROPOSTA COMERCIAL”  

TOMADA DE PREÇOS Nº 1501558 00045/2017 

 

 

Às 10h30min, do dia 29 de novembro de 2017, reuniram-se, na sala de reunião nº 08 no 13º 

andar do Prédio Gerais, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, localizada na 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte - MG, os membros 

da Comissão Permanente de Licitação, Luiz Claudio Guimaraes, Gabriel Peifer Rubim, Denize 

Fontes Nogueira e Infaide Patrícia do Espírito Santo, designados pela Resolução Conjunta 

SEPLAG/IEF nº. 9722 de 04 de agosto de 2017, sob a Presidência do primeiro designado, para 

procederem à abertura do Envelope nº 01 e 2 da Tomada de Preços 150155800045/2017, que 

tem por objeto a Contratação de empresa especializada para elaboração de Estudos Técnicos para 

Modelagem Operacional e Financeira para delegação de serviços de apoio à visitação pública no 

Parque Estadual do Itacolomi, e, ainda, apreciar, analisar e julgar os documentos constantes dos 

envelopes 02 apresentados pelas licitantes participantes, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.666/93. 

A Comissão Especial de Licitação, divulgando que as empresas participantes apresentaram suas 

propostas Comerciais, sendo: em 1º (primeiro) lugar a empresa, Empresa: Gustavo Fraga 

Timo ME. com 98 pontos, com o valor global de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil 

reais), sendo: em 2º (segundo lugar) a empresa Plantuc – Consultoria Socioambiental Ltda. 

com 86 pontos, com o valor global de R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais) de 

acordo com avaliação técnica realizada pela Comissão Especial de Licitação designada pela 

Resolução Conjunta SEPLAG/IEF nº 9722 de 04 de agosto de 2017. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata, que depois de 

lida e achada conforme, será assinada pelo presidente e demais membros da Comissão Especial 

de Licitação designado para a presente sessão. 

 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2016. 

 

 

 


