
 

 

 

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E 

ABERTURA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº 001/2022 

 

 
O Consórcio Intermunicipal de Especialidades – CIESP, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público o resultado de julgamento da proposta comercial da Concorrência Pública 

em epígrafe objetivando o registro de preços com a finalidade de selecionar propostas pelo MENOR 

PREÇO GLOBAL, para eventual e futura contratação para prestação de serviços de engenharia 

elétrica para execução de modificação ou extensão de rede de distribuição de energia elétrica, com 

instalação e/ou substituição de iluminação pública, incluindo fornecimento de mão de obra e 

materiais, para atender aos municípios participantes consorciados ao CIESP.  Registra-se que foram 

classificadas as propostas comerciais das empresas na seguinte ordem: 1 – SELT ENGENHARIA 

LTDA, CNPJ n° 19.187.475/0001-67, ofertou proposta no valor global de R$ 8.723.491,60 (oito 

milhões, setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos; 2 - RH 

ENGENHARIA LTDA., CNPJ N° 04.059.159/0001-32, ofertou proposta no valor global de R$ 

11.560.453,60 (onze milhões, quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e 

sessenta centavos);  3 - AO2 ELETRICIDADE LTDA - ME, CNPJ n° 10.642.633/0001-57 ofertou 

proposta no valor global de R$ 15.656.439,37 (quinze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, 

quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos); 4 - ECOLÓGICA SERVIÇOS E 

EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ n° 04.201.601/0001-13 , ofertou proposta no valor global de 

R$ 16.315.711,06 (dezesseis milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e onze reais e seis centavos).. 

Deste modo, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de lavratura desta Ata 

para apresentação de recursos conforme previsto no art. 109 da Lei n 8.666/93. Vale ressaltar que os 

documentos digitalizados do envelope de proposta comercial estão disponíveis no endereço 

eletrônico: https://www.ciesp.mg.gov.br/transparencia/licitacoes/em-andamento/. A solicitação para 

vista processual pode ser requerida através do e-mail: licitacao@ciesp.mg.gov.br O encaminhamento 

dos recursos poderá ser feito por e-mail ou entregue no endereço do Departamento de Compras e 

Licitações do CIESP, localizado a Rua Coronel Souza nº 111, sala 205, bairro Centro, Bicas/MG, 

CEP 36.600-000. 

 

Bicas/MG, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

 
Diego Kaizer 

Presidente da CPL 
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