
 
 

 
 
 
 

ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

Aos trinta e um  dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às oito 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 008/2018 cujo objeto visa a 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DOS ELEMENTOS ARTISTICOS E INTEGRADOS DA 

CAPELA DO ROSÁRIO: ALTAR-MOR, PIA BATISMAL, ARCO CRUZEIRO, 

BALAUSTRADA DA NAVE, BALAUSTRADA DO CORO, PISO DO CORO, ESCADA DO 

CORO E IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, BEM COMO PLANILHAS 

ORÇAMENTÁRIAS”. Manifestou interesse em participar do certame  protocolando os 

envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta comercial) a seguinte licitante: MARKA 

ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 17.754.152/0001-82, 

com endereço à Rua Jaô, nº 495, bairro Itapoa , Sete Lagoas/MG, CEP: 35.700-069, telefone: 

(31) 3771-4008, neste ato representada por Carlos Magno Avelar, inscrito no CPF: 291420406-

04,   credenciada conforme item  4 do edital. Após minuciosa análise 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, e foi 

declarada habilitada. Em seguida a licitante por intermédio de seu procurador declarou a 

desistência  recursal referente a habilitação, conforme item 7.2.4 do edital. Sendo assim passou 

para a abertura do envelope 02, ( proposta comercial).Dando continuidade aos trabalhos 

verificou-se que a proposta  apresentada pela empresa MARKA ARQUITETURA E 

ENGENHARIA LTDA-EPP,  atendeu   todos  requisitos necessários e  solicitados no edital.  

No qual  a empresa  acima mencionada   apresentou o valor global de R$ 26.000,00( vinte e seis 

mil reais). Em análise do preço apresentado e o termo de referência, constatou-se que o mesmos 

encontra-se dentro do preço que vem sendo praticado no mercado,  onde  a Comissão de licitação 

declarou a empresa MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-EPP vencedora do 

certame. Ato contínuo, encaminha-se o presente ao Gabinete da Prefeita, autoridade competente, 

para que se proceda a adjudicação e homologação. 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. 

 

 

 
 


