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ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na 
sala de licitações, reuniu-se a Presidente e os membros da Comissão Permanente de 
Licitação devidamente constituída pelo Sra. Prefeita Municipal, na forma da  Portaria nº 
3.579/2020 para o ato de abertura da sessão da licitação sob a modalidade Tomada 
de Preços nº 007/2020 cujo objeto visa a Contratação de empresa especializada 
para execução do projeto de modernização do Parque Luminotécnico visando a 
adequação da iluminação pública com utilização de luminárias LED, com 
elaboração de projeto executivo de distribuição e substituição da iluminação 
pública em vias e áreas públicas dentro do perímetro urbano do Município de São 
João Batista do Glória/MG. Manifestou interesse em participar, protocolando os 
envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta de preços) até as 09hs00min do dia 
29/10/2020 as seguintes empresas: SIGMA ENGENHARIA, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 25.898.180/0001-00, 
com sede administrativa na Avenida Tito Fulgêncio, nº 1.176, Bairro Jardim Industrial, 
cidade de Contagem/MG, CEP 32.215-000. A licitante credenciou como representante 
o Sr. Bruno Oliveira Cabral, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 111.933.276-10; 
CANTONALE SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 
o nº 28.157.502/0001-40, com sede administrativa na Avenida Independência, nº 
5.299, Bairro Aeroporto, cidade de Goiânia/GO, CEP 74.070-010. A licitante não 
credenciou representante para a sessão presencial tendo protocolado os envelopes em 
tempo hábil; NEON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 01.207.930/0001-83, com sede administrativa na Avenida Antônio  Dias 
Machado, nº 830, Sala A, Bairro Distrito Industrial II, cidade de Passos/MG, CEP 
37.903-805. A licitante credenciou como representante o Sr. Marcelo da Silva Soares 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 014.939.106-47; ECOLÓGICA SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 04.201.601/0001-13, 
com sede administrativa na Rua Três Rios, nº 80, Bairro Pilar, cidade de Belo 
Horizonte/MG, CEP: 30.390-230. A licitante credenciou como representante a Sra. 
Bárbara Siman Ferreira, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 076.534.366-50; LUZ 
FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 
19.280.448/0001-34, com sede administrativa na Rua Caetés, nº 92, Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, cidade de Passos/MG, CEP: 37.901-531. A licitante credenciou 
como representante o Sr. Fagner Linicker da Silva, pessoa física inscrita no CPF sob o 
nº 016.240.546-41. Na presença dos representantes a presidente iniciou a sessão 
conferindo a inviolabilidade dos envelopes bem como, se todos os licitantes estavam 
cadastrados no rol de fornecedores do município até o terceiro dia anterior a data desta 
sessão como condição para participação em licitação na modalidade Tomada de 
Preços. Tendo sido comprovado o cadastramento de todos os licitantes, passou-se à 
abertura dos envelopes 01 referente à habilitação. Após minuciosa análise da 
documentação, foi constatado por esta comissão de licitação que: SIGMA 
ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CANTONALE SERVIÇOS E 
COMERCIO EIRELI, NEON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, ECOLÓGICA 
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI apresentaram toda a documentação exigida no edital e foram 
declaradas habilitadas. Registra-se que, nos termos do edital, comprovaram a 
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qualidade de ME e EPP, as licitantes CANTONALE SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, 
NEON CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI e LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E 
SERVIÇOS EIRELI e usufruirão do tratamento diferenciado e favorecido disposta na 
LC 123/2006. Assim sendo, delibera-se por habilitar as licitantes para participação para 
a próxima fase deste certame e nos termos do art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93 inicia-se 
neste momento a fase recursal, caso os licitantes queiram, terão o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recursos, ficando desde já intimados nesta sessão. 
Pautando-se nos princípios da celeridade e eficiência, delibera-se por efetuar as 
comunicações e intimações futuras acerca deste procedimento por meio dos seguintes 
email: vendas@kelluz.com.br, cantonale@kelluz.com.br, sigmaltda@terra.com.br, 
ecologica@ecologica.eng.br, pessoal@ecologica.eng.br, licitacaoluzforte@hotmail.com 
e licitacoes@neonconstrucoes.com.br. Por tudo isso e, em nada mais havendo a tratar, 
a Senhora Presidente encerra a sessão lavrando a presente ata que vai assinada pelos 
presentes.    
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