
 
 

ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 
na sala de licitações, reuniu-se o Presidente e os membros da Comissão 
Permanente de Licitação devidamente constituída pelo Sra. Prefeita Municipal, para 
o ato de abertura da sessão da licitação sob a modalidade Tomada de Preços nº 
003/2017 cujo objeto visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE 
TRABALHOS TÉCNICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO IEPHA PARA 
O ICMS  PATRIMÔNIO CULTURAL, EXERCÍCIO 2019. Manifestou interesse em 
participar, protocolando os envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta comercial) as 
seguintes licitantes: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA inscrita no CNPJ nº 
05.400.061/0001-60, com endereço à Avenida Afonso Pena, nº 2881, Funcionários, 
Belo Horizonte/MG, CEP: 30.000-000, telefone: (31) 9.9939-2350 e endereço 
eletrônico memória@memoriaarquitetura.com.br, neste ato representado pelo sócio 
Alexandre Borim Coda Dias, inscrito no CPF sob o nº. 039.107.946-88, PRO-ARTE 
CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 09.437.720/0001-93, 
com endereço à Rua Duque de Caxias, nº 22, Miranda, Araguari/MG, CEP: 38.444-
010, telefone: (34) 31198192 e endereço eletrônico claudiaproart@gmail.com, neste 
ato representado pela sócia Claudia Morais Neves, inscrita no CPF sob nº 
828.391.076-00, ARAUJO & SVIZZERO LTDA ME inscrita no CNPJ nº 
24.272.434/0001-09, com endereço à Rua Tapirapeco, nº 390, Salgado Filho, Belo 
Horizonte/MG, CEP: 30.000-000, telefone: (31) 985852197 e endereço eletrônico 
valoreconsultoriamg@gmail.com neste ato representado pela sócia Flavia Seabra 
Bianchette Svizzero, inscrito no CPF sob o nº. 088.388.516-62, RCD RAMOS 
CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA inscrita no CNPJ nº 07.608.471/0001-26, 
com endereço à Rua Dom Silveirio, nº 126, Centro, Contagem/MG, CEP: 32.000-
000, telefone: (31) 33986139 e endereço eletrônico simonepatrinio@gmail.com, 
neste ato representado pelo sócio Walquiria de Oliveira Ramos Novaes, inscrito no 
CPF sob o nº. 379.396.706-97, AGENCIA MINEIRA DE ENTRETERIMENTO 
EIRELI-ME inscrita no CNPJ nº 11.748.198/0001-02, com endereço à Rua Astolfo 
Pio, nº 242, Centro, Machado/MG, CEP: 37.750-000, telefone: (35) 32951544 e 
endereço eletrônico amecultura@gmail.com, neste ato representado pelo sócio 
Platinny Dias de Paiva, inscrito no CPF sob o nº. 039.435.486-94 e MGTM LTDA 
inscrita no CNPJ nº 73.610.594/0001-26, com endereço à Avenida Prudente de 
Morais, nº 135, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.380-000, telefone: (31) 
3503-5900 e endereço eletrônico rogério@mgtm.com.br neste ato representado pelo 
sócio Marcelo Torres Motta, inscrito no CPF sob o nº. 529.752.406-78. Na presença 
dos representantes das licitantes a presidente iniciou a sessão conferindo a 
inviolabilidade dos envelopes e em seguida passou-se à abertura dos envelopes 01 
referente à habilitação. Após minuciosa análise da documentação, inclusive 
validação das certidões online, foi constatado por esta comissão de licitação que 
as licitantes participantes atenderam a todas as exigências do edital quanto aos 
requisitos de habilitação. Desataca-se nesta apenas a empresa RCD RAMOS 
CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA, protocolou junto com o envelope de 
Habilitação o Termo de Desistência Recursal conforme item 7.2.4 do edital.  Sendo 

mailto:claudiaproart@gmail.com


 
 

assim de acordo com o artigo 109 da Lei 8666/93 a abertura das Propostas 
Comerciais se dará dia 18/09/2017 ás 08:00 horas.Em nada mais havendo a tratar, a 
Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e 
aprovada, vai assinada por quem de direito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


