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ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, ás oito horas, na 
sala de licitações, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações devidamente 
constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do  Decreto nº 2.131/2019 para o 
ato de abertura da sessão da licitação sob a modalidade Tomada de Preços nº 
002/2019 cujo objeto visa a Contratação de Empresa Especializada para 
Execução Complementar para Construção de Cobertura da Quadra Esportiva 
Escolar em Atendimento ao Termo de Compromisso FNDE - PAC2 07.515/2013 
na Avenida Aristides Garcia Leão, nº 421, Bairro JK, Município de Pimenta/MG, 
conforme Termo de Compromisso, Projetos Padrão do FNDE, Memorial 
Descritivo, Cronograma Físico Financeiro e Planilha Orçamentária, incluindo o 
fornecimento de todo o material. Manifestou interesse em participar, protocolando 
os envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta de preços), até as 09hs00min do dia 
20/05/2019 a seguinte empresa: João Antônio Empreendimentos Ltda, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 19.190.685/0001-04, com sede administrativa 
na Rua Gerson Gonçalves, nº 181, Bairro Eldorado, na cidade de Pimenta/MG – 
CEP: 35.385-000. Na presença do representante da licitante João Antônio 
Empreendimentos Ltda, o presidente iniciou a sessão conferindo a 
inviolabilidade dos envelopes. Ato contínuo passou-se à abertura do envelope 01 
referente à habilitação. Após análise minuciosa da documentação, inclusive 
validação das certidões online, foi constatado por esta comissão de licitação que 
a licitante participante atendeu a todas as exigências do edital quanto aos 
requisitos de habilitação. Assim, sendo delibera-se por habilitar a licitante João 
Antônio Empreendimentos Ltda; para participação na próxima fase deste 
certame. Em nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 
reunião, encaminhando o procedimento para autoridade superior para a 
competente homologação. Lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada vai 
assinada por quem de direito. 
 
 
 


