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ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTA 

 

Processo Licitatório nº 09/2020 

Modalidade – Concorrência nº 01/2020 

Critério de julgamento - menor preço. 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de diagnósticos, estudos de 
concepção e viabilidade (relatório técnico preliminar – RTP), projetos básicos e executivos 
de engenharia para sistema de esgotamento sanitário para sede do município de 
Marliéria/MG. 

 

Às 08h (oito horas) do dia 17 (dezessete) de março de dois mil e vinte, no Departamento de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Marliéria, situada na Praça JK, nº 106 – Centro, reuniram-se os 
membros da Comissão de Licitação, nomeados pelo Prefeito Municipal através da Portaria nº 
217/2019, e o Engenheiro Civil Filipe Henrique Fernandes da Costa – CREA: 222303/D, para a 
sessão de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e propostas da Concorrência nº 
01/2020. Iniciados os trabalhos verificou-se a participação das empresas abaixo relacionadas e 
respectivos representantes legais: 

Licitante Observações – Habilitação 

EMPRESA: FRAGA MARQUES ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ: 21.762.193/0001-98 – Não enviou 
representante. 

Telefone: (32) 98453-9822 

E-mail: luanmarques.eng@gmail.com 

HABILITADA 

Depois de analisados os documentos, a empresa FRAGA MARQUES ENGENHARIA LTDA foi 
declarada HABILITADA. A Comissão Permanente de Licitação suspendeu a sessão e entrou em 
contato por meio telefônico com o representante legal da empresa, o Sr. Luan Ferreira de Souza 
Marques, para averiguar se o mesmo possuía interesse em abrir mão do prazo recursal dando 
prosseguimento ao certame. A empresa prontamente concordou, enviando através do e-mail 
luanmarques.eng@gmail.com o Termo de Renúncia assinado. Assim sendo, em ato contínuo, a 
Comissão Permanente de Licitação resolve dar prosseguimento ao certame, para a fase de 
abertura da proposta. Foi aberto o envelope de proposta, com o valor global de R$ 32.000,00 (trinta 
e dois mil reais). Estando a proposta da empresa conforme exigido no edital, a mesma foi 
declarada vencedora do certame. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida, 
aprovada e subscrita pelos presentes.  

 

Gerson Quintão Araújo 
Presidente 
 

Felipe Cristian Ferreira Roque 
Membro da Comissão 

Suelen Avelino da Trindade 
Membro da Comissão 
 
 

Neila Cristina de F. Almeida 
Membro da Comissão 

 

Filipe Henrique Fernandes da Costa 
CREA: 222303/D 
Engenheiro Civil 
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