
 
 

ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
Aos vinte e dois  dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove quatorze 
horas, na sala de licitações, reuniu-se a 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 001/2018 cujo objeto visa a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL QUALIFICADO, PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURAIS E FUNDAÇÃO 
PARA CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS POLIESPOSTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
CLORILDE DE SIMONE E JOSÉ FERREIRA GARCIA”.  Manifestou interesse em 
participar, protocolando os envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta comercial) as 
seguintes licitantes: JM BELLOTE OBRAS SERVIÇOS-ME inscrita no CNPJ nº 
22.078.189/0001-78, com endereço à Rua Professora Zélia Dulce de Campos Maia, nº 428,  
Jardim Paulistano, Cep 37.18.040-580, Sorocaba SP, neste ato representado pelo senhor  
José Milton Bellote. Portador do CPF:  742.610.458-34:  e   a profissional: LEATRICE 
RIBEIRO GUIMARAES  inscrita  no CPF: 123.693.446-60com endereço à Rua  Bahia nº 
911, Bela Vista , Passos/MG CEP: 37.900-236, ambas credenciadas conforme item 4 do 
edital. 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. Após minuciosa análise da documentação, inclusive 
validação das certidões online, foi constatado por esta comissão de licitação que as 
licitante participantes atenderam  a todas as exigências do edital quanto aos requisitos de 
habilitação. Assim sendo, delibera-se por habilitar as licitantes: JM BELLOTE OBRAS 
SERVIÇOS-ME e LEATRICE RIBEIRO GUIMARAES. Visando agilizar o procedimento 
licitatório, esta comissão solicitou aos licitantes, presentes  , a renúncia do prazo recursal o 
que possibilita a imediata abertura dos envelopes 02 referente às propostas comerciais. 
Com a concordância dos licitantes foi lavrado  os termos de Desistência Recursal que será 
assinado e incorporado ao processo. Ato contínuo passou-se à abertura do envelope 02 
referente à proposta comercial. Inicialmente foram analisados os requisitos formais. 

Licitantes Valor Global 

JM BELLOTE OBRAS SERVIÇOS-ME R$ 17.996,84 

LEATRICE RIBEIRO GUIMARAES   R$ 17.900,00 

Da análise da proposta verifica-se o que segue: as licitantes JM BELLOTE OBRAS 

SERVIÇOS-ME e LEATRICE RIBEIRO GUIMARAES  cumpriram  todas as exigências do 

edital com relação à proposta comercial. Diante disto, delibera-se por classificar a proposta 

da licitante LEATRICE RIBEIRO GUIMARAES  . Sendo o critério de seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração, o Menor Preço Global e, estando o preço apresentado 

em pleno acordo com o teto máximo estipulado para esta licitação, com os preços de 

mercado, termo de referência e demais condições do edital, a Comissão Permanente de 

Licitação declara a licitante LEATRICE RIBEIRO GUIMARAES  vencedora do certame pelo 

valor global de R$ 17.900,00( dezessete mil e novecentos reais). Em nada mais havendo 

a tratar, a Presidente encerrou a reunião. Em seguida remete-se à autoridade superior para 

a competente homologação. Lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada 

por quem de direito. 

 
 


