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ANO II/ Nº. 113 – Lei Municipal 1016 de 18/07/2013. 
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MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA-  

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

ATA   

PROCESSO Nº: 44/2014 

Pregão c/ Registro  Nº: 24/2014  

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho/2014, às 
08:00 horas, reuniu-se na sala de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Marliéria, a Comissão 
Especial de Pregão designada pelo Sr. Prefeito 
Municipal, através da Portaria 044/2014  para 
julgamento da proposta do processo licitatório, 
referente à contratação de empresa especializada  
para prestação de serviços de assessoria e 
consultoria para elaboração de projetos, 
acompanhamento de obras e serviços de 
engenharia da Prefeitura Municipal de Marliéria, 
com habilitação no CREA. Compareceram para 
participar do processo licitatório as seguintes 
empresas: OLLIVEIRA & BRITTO PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 
14.539.059/0001-67; ATON ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 19.099.312/0001-
22;CARVALHO E ASSIS ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ: 16.812.665/0001-30. As quais 
foram previamente cadastradas. A empresa 
OLLIVEIRA & BRITTO PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA e a empresa 
CARVALHO E ASSIS ENGENHARIA LTDA, 
entregaram os envelopes e não permaneceram  
para a fase de lances. Aberta a reunião pela Sra. 
Pregoeira, foi constatado que todos os licitantes 
supra citados entregaram os envelopes de 
documentação e proposta devidamente lacrados. 
Aberto os envelopes contendo a proposta 
comercial, ficou constatado que  todas as licitantes 
apresentaram-na devidamente preenchida, 
carimbada e assinada. Deu-se o início da fase de 
lances, após o primeiro, abriu-se o envelope 
contendo a documentação, ficou constatado que a 
empresa vencedora apresentou todos os 
documentos exigidos no Edital. Foi adjudicado o 
item para a empresa ATON ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 19.099.312/0001-
22 com o valor mensal de R$4.320,00 ( quatro 

mil, trezentos e vinte reais).Nada mais havendo a 
tratar encerrou-se a sessão e lavrou-se a presente 
Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão 
Especial de Pregão e quem assim desejar. 
Marliéria, 18 de julho de 2014. 

 

GERSON QUINTÃO ARAÚJO  

Presidente  

 

Dilcéia Martins da Silva Lana - Apoio                                          
Andrea  Aparecida Quintão- Apoio 
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