
 
 

 

ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
COMERCIAIS  

 
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, 
na sala de licitações, reuniu-se a Presidente e os membros da Comissão 
Permanente de Licitação devidamente constituída pelo Sra. Prefeita Municipal, para 
a abertura das propostas comerciais  referente  a 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. A presidente iniciou a 
sessão conferindo a inviolabilidade dos envelopes e em seguida passou-se à 
abertura dos envelopes 02 referente às propostas comerciais. Destaca-se nesta ata 
que nenhum representante das licitantes estavam presentes na sessão. Da análise 
das propostas verificou-se que as mesmas atenderam todas as exigências do edital 
e portando foram classificadas, em seguida verificou os preços apresentados pelas 
licitantes: 
 

  EMPRESA PREÇO 

1 MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais) 

2 ARAUJO & SVIZZERO LTDA – ME 
R$ 9.870,00 (Nove mil oitocentos e setenta 
reais) 

3 
RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO 
LTDA 

R$ 12.000,00 (Doze mil reais) 

4 
AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI 
– ME 

R$ 12.990,00 (Doze mil novecentos e 
noventa reais) 

5 MGTM LTDA - EPP 
R$ 14.800,00 (Quatorze mil e oitocentos 
reais) 

6 PRO-ARTE CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME R$ 20.500,00 (Vinte mil e quinhentos reais) 

 
Sendo assim em análise do preço apresentado e o termo de referência, constatou-
se que o mesmo encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado 
e  o menor preço apresentado  foi da empresa: MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA o 
valor de  R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais), onde a Comissão de licitação 
declarou a licitante MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA vencedora do certame.Ato 
contínuo, encaminha-se o presente ao Gabinete da Prefeita, autoridade 
competente,para que proceda a  homologação. 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. 
  
 
 
 


