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ATA DE ABERTURA, JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO DO
PROCESSO Nº 079/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA OBRAS DE SERVIÇOS E ENGENHARIA

Aos vinte e um dias do mês de outubro, do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede
da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, sita à Praça Getúlio Vargas, nº 60, na cidade de Maria da
Fé/MG, reuniu-se a comissão de licitação designada pela Sra. Prefeita Municipal, Patrícia Santos
Almeida Bernardo, de conformidade com a Portaria nº 171/2018, de 14 de dezembro de 2018 sob a
presidência da Sra. Patrícia Kraut de Mendonça e dos membros Marina Loiola Kuehne e Joel
Gonçalves dos Santos, todos servidores efetivos do quadro de funcionários desta Prefeitura
Municipal, conforme os preceitos da Lei Nº 8.666/93, para a devida análise e julgamento da
Habilitação e Proposta Comercial para a prestação de serviços de aterro, melhorias e revitalização do
“Escadão”, na Rua Washington Viglione, bairro Turquia. Compareceram para este certame as
empresas: Levra Serviços de Engenharia Ltda - ME, CNPJ nº 23.348.484/0001-60, com sede a
Rua Av. Padre Lourenço, nº 2.100, bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Itajubá/MG, com
seu representante legal Sr. Angelo Fernandes de Souza, 101.158.516-23 e deixou o envelope a
empresa Kyara Serviços de Limpeza e Construção Civil Eirelli, CNPJ nº 31.905.869/0001-09 –
sem representante legal. Todas as empresas foram credenciadas. A Comissão de Licitação abriu os
envelopes contendo a habilitação das empresas credenciadas e após análise dos documentos verificou
que a empresa Levra apresentou a CND Federal vencida. A Comissão de Licitação aplicou a Lei nº
123/2006 e concedeu 05 dias para a empresa apresentar a referida certidão em pleno prazo de
validade. A Empresa Kyara foi habilitada. A Comissão de Licitação abriu os envelopes contendo a
proposta comercial das empresas, porém desclassificou a empresa Kyara Serv. de Limpeza e Cont.
Civil, com o valor apresentado de R$ 27.645,06 (vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e
seis centavos) pelo fato de que nenhuma das folhas da proposta, da planilha e do cronograma
continham assinatura de representante ou proprietário da empresa, conforme solicitado no Edital,
Cláusula Sexta. A Empresa Levra Serviços de Engenharia Ltda., apresentou o valor de R$ 27.700,45
(vinte e sete mil, setecentos reais e quarenta e cinco centavos), sendo assim, a Comissão de Licitação
vai aguardar até a apresentação do documento da empresa Levra. Nada mais havendo a tratar, a Sra.
Presidente da CPL deu por encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente Ata que, depois de lida e
aprovada, será publicada no site oficial da Prefeitura.
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