
 
 

ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
E PROPOSTAS COMERCIAIS  

 
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta 
minutos, 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 de licitação sob a modalidade Tomada de Preços nº 
002/2019 cujo objeto visa a Contratação de empresa especializada para 
construção de Quadra Poliesportiva Municipal José Ferreira Garcia, conforme 
Contrato de Repasse nº 863.111/2017. Manifestou interesse em participar, 
protocolando os envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta comercial) as seguintes 
licitantes: ETELTEC COMERCIAL E CONSTRUÇÕES LIMITADA inscrita no CNPJ 
nº 07.747.905/0001-79, com endereço a Rua Águas Formosas, nº 150, sala 01, 
bairro Muarama, Passos/MG, CEP 37902352, neste ato representado por Edson 
José dos Santos, portador do CPF nº 048.981.166-39 e CONSTRUTORA 
SANTIAGO LTDA inscrita no CNPJ nº 09.321.831/0001-30, com endereço a Rua 
Major Francisco Anacleto, nº 600, Centro, Nova Resende/MG, neste ato 
representado por Debora da Silva Fiel, portadora do CPF n° 078.179.746-24, que 
foram credenciadas conforme 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 licitantes participantes atenderam 
a todas as exigências do edital quanto aos requisitos de habilitação. Quanto à 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA (item 5.2.4.2 do edital) as 
licitantes, Construtora Santiago Ltda EPP e Eleltec Comercial e Construções 
Ltda comprovaram a qualificação econômica e financeira com a comprovação de 
capital mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor global estimado da 
contratação. Assim sendo, delibera-se por habilitar as licitantes: ETELTEC 
COMERCIAL E CONSTRUÇÕES LIMITADA inscrita no CNPJ nº 07.747.905/0001-
79 e CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA inscrita no CNPJ nº 09.321.831/0001-30. 
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 referentes às propostas comerciais. Com a concordância dos licitantes 
foi lavrado o termo de Desistência Recursal que foi assinado e será incorporado ao 
processo. Ato contínuo passou-se à abertura dos envelopes 02 referentes às 
propostas comerciais. Inicialmente foram analisados os requisitos formais. Da 
análise da proposta verifica-se o que segue: as licitantes ETELTEC COMERCIAL E 
CONSTRUÇÕES LIMITADA e CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA cumpriram  
todas as exigências do edital com relação à proposta comercial. Diante disto, 
delibera-se por classificar a proposta das licitantes ETELTEC COMERCIAL E 
CONSTRUÇÕES LIMITADA e CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA. Quanto aos 
valores das propostas, registra-se: 
Licitantes Valor Global 

ETELTEC COMERCIAL E CONSTRUÇÕES LIMITADA R$283.843,77 

CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA R$244.215,22 



 
 

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 CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA vencedora do certame pelo 
valor global de R$ 244.215,22 (duzentos e quarenta e quatro mil e duzentos e 
quinze reais e vinte e dois centavos). Registra-se nesta ata que durante a sessão 
foi colocado aos presentes que esta licitação trata-se de obra objeto de Contrato de 
Repasse via Caixa em que há necessidade de agilidade nos procedimentos para 
início da obra sendo exposto que a caução do contrato é condição para emissão da 
ordem de serviço. 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


