
 
 

ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
Aos seis dias do mês de novembro 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 
004/2017 cujo objeto visa a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL) DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA”,  nos termos do 
Contrato de Repasse nº 826970/2016/FNAS/CAIXA/ PROCESSO Nº 1031574-
93/2016.  Manifestou interesse em participar, protocolando os envelopes 01 
(habilitação) e 02 (proposta comercial) as seguintes licitantes: ETELTEC 
COMERCIAL  E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 07.747.905/0001-79, 
com endereço à Rua das Aguas Formosas, nº 150 Muarama, Cep 37.902-352, 
Passos MG, neste ato representado pelo senhor  Elder Maia dos Reis. Portador do 
RGM 6.851.014:  e  ESTRELITIZA CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA 
CIVIL LTDA-EPP, inscrita  no CNPJ nº 06.120.541/0001-30, com endereço à Rua  
01- Sala 03, Quadra 01 Lote 09, nº 18, Vila Aliança, Araguaina/TO, CEP: 77.813-
770, neste ato representado por  Kelly da Silveira Andreoli portadora do RG nº 
11.108.753, ambas credenciadas conforme item 4 do edital. Destaca-se nesta que a 
comissão de licitação decidiu por prorrogar o prazo para protocolo das 
documentações, tendo em vista que  havia 02( duas) empresas credenciadas, e 
somente  a empresa : ETELTEC COMERCIAL  E CONSTRUÇÕES LTDA,  
protocolou os envelopes ás 09:00 horas, sendo assim a empresa  ESTRELITIZA 
CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA-EPP , protocolou os 
evleopes ás 09:20 hs. 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. Em seguida da comissão de 
licitação decide por suspender a sessão para melhor analise das documentações, 
onde daremos continuidade  no próximo dia 07/11/2017 ás 15:00 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


