
 
 

ATA DE SESSÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

E PROPOSTAS COMERCIAIS  

 

Aos vinte dias do mês de agosto 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 pela Sra. Prefeita 

Municipal, para o ato de abertura da sessão de licitação sob a modalidade Tomada 

de Preços nº 003/2019 cujo objeto visa a Contratação de empresa especializada 

para construção de Ponte Mista no Bairro Rural Canteiros, Município de São 

João Batista do Glória/MG, conforme Projeto (s), Memorial (s) Descritivo (s), 

Cronograma (s) Físico Financeiro e Planilha (s) Orçamentária (s), incluindo o 

fornecimento de todo o material. Manifestou interesse em participar, protocolando 

os envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta comercial) as seguintes licitantes: 

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, 

endereço eletrônico construtorasantiago@hotmail.com e Telefone (35) 3562-2611 e 

ESTRELITIZA CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI - 

EPP inscrita no CNPJ nº 06.120.541/0001-30, com endereço na Rua 01, nº 18, 

Quadra 01, Lt. 09, sala 03, Vila Aliança, Araguaína/TO, neste ato representada por  

Kelly da Silveira Andreoli, portadora do CPF nº 043.124.856-74 com endereço 

eletrônico hidrocasalar.2017@gamil.com e Telefone (35) 99840-9450, que foram 

credenciadas conforme edital. Na presença dos representantes das licitantes a 

presidente iniciou a sessão recebendo e 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 pela comissão de licitação que a licitante CONSTRUTORA SANTIAGO 

LTDA atendeu todas as exigências do Edital quanto aos requisitos de habilitação e 

foi declarada habilitada, já a empresa ESTRELITIZA CONSTRUÇÕES DE OBRAS 

DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI – EPP não apresentou comprovante de inscrição 

Municipal e/ou Estadual; apresentou comprovante de inscrição do RT no CREA em 

cópia simples não tendo apresentado a via original para autenticação na sessão e 

apresentou CRC contrariando o prazo de três dias para cadastramento ates da 

sessão (art. 22 § 2º da Lei 8.666/93) e foi declarada inabilitada. Visando agilizar o 

procedimento licitatório, os representantes das licitantes presentes, renunciaram 

expressamente ao prazo recursal o que possibilita a imediata abertura do envelope 

02 referente à proposta comercial da empresa habilitada, CONSTRUTORA 

SANTIAGO LTDA. O termo de Desistência Recursal será incorporado ao processo. 

Ato contínuo passou-se à abertura do envelope 02 referente à proposta comercial. 

Inicialmente foi analisado os requisitos formais. Da análise da proposta verifica-se o 
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que segue: a licitante  CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA cumpriu  todas as 

exigências do edital com relação à proposta comercial. Diante disto, delibera-se por 

classificar a proposta da licitante CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA. Quanto ao 

valor, a licitante apresentou  proposta no valor global de R$209.500,00 (duzentos e 

nove mil e quinhentos reais), 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, inclusive quanto ao teto unitário. Por tudo 

isso, a Comissão Permanente de Licitação declara a CONSTRUTORA SANTIAGO 

LTDA vencedora do certame pelo valor global de R$ 209.500,00 (duzentos e nove 

mil e quinhentos reais).  Registra-se que o envelope de proposta comercial da 

licitante inabilitada foi mantido lacrado e ao final da sessão lhe devolvido nestas 

condições. Em nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


