
 
 

ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

E PROPOSTAS COMERCIAIS  

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às oito 
horas e trinta minutos, na sala de licitações, reuniu-se a Presidente e os membros 
da Comissão Permanente de Licitação devidamente constituída pela Sra. Prefeita 
Municipal, para o ato de abertura da sessão de licitação sob a modalidade Tomada 
de Preços nº 004/2019 cujo objeto visa a Contratação de empresa especializada 
para construção de cobertura metálica da Quadra de Esporte da Escola 
Municipal Clotilde de Simone, Município de São João Batista do Glória/MG, 
conforme Projeto (s), Memorial (s) Descritivo (s), Cronograma (s) Físico 
Financeiro e Planilha (s) Orçamentária (s), incluindo o fornecimento de todo o 
material. Manifestou interesse em participar, protocolando os envelopes 01 
(habilitação) e 02 (proposta comercial) as seguintes licitantes: ESTRELITIZA 
CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI - EPP inscrita no 
CNPJ nº 06.120.541/0001-30, com endereço na Rua 01, nº 18, Quadra 01, Lt. 09, 
sala 03, Vila Aliança, Araguaína/TO, neste ato representada por Kelly da Silveira 
Andreoli, portadora do CPF nº 043.124.856-74 com endereço eletrônico 
hidrocasalar.2017@gamil.com e Telefone (35) 99840-9450, G S COSTA 
ENGENHARIA LTDA – ME inscrita no CNPJ nº 26.368.565/0001-10, com endereço 
a Rua Cristiano Pereira, nº 40, Casa A, Bairro Jardim Pela Vista, Campo Belo/MG, 
sendo protocolado os envelopes por Gabriel Ribeiro Costa inscrito no CPF nº 
117.848.586-25,  com endereço eletrônico gseng@outlook.com.br e Telefone (35) 
3832-1942,  que foram credenciadas conforme edital. Na presença da representante 
Kelly da Silveira Andreoli, da licitante ESTRELITIZA CONSTRUÇÕES DE OBRAS 
DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI - EPP a presidente iniciou a sessão recebendo e 
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 pela comissão de licitação 
que a licitante ESTRELITIZA CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA 
CIVIL EIRELI – EPP e G S COSTA ENGENHARIA LTDA – ME atenderam todas as 
exigências do Edital quanto aos requisitos de habilitação e foram declaradas 
habilitadas. Abre-se o prazo de cinco dias para recurso, nos termos no Art. 109 da 
lei 8.666/93, que após aferido, passará a abertura dos envelopes de propostas.  Em 
nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão. Lavra-se a presente 
ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 
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