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MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS  

  
ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

E PROPOSTA DE PREÇO 
 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 01/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2014 

Aos 24 (vinte quatro) dias do mês de junho de 

dois mil e catorze, às nove horas, na sede da 

Prefeitura Municipal de Marliéria – MG, situada 

na Praça JK, nº 106 - Centro, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitação nomeada 

através da Portaria nº 019/2013, com a finalidade 

de abertura e julgamento da habilitação e das 

propostas da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, 

que tem como objeto a Contratação de empresa 

especializada para construção de cobertura em 

estrutura metálica no parque de exposições no 

município de Marliéria. Compareceu para a 

sessão a empresa Construtora Braúnas Ltda CNPJ 

nº 71.219.539/0001-84, representada por 

Eduardo Tadeu Fernandes Sousa, CPF: 

526.885.936-68. Os envelopes com os 

documentos e propostas foram disponibilizados 

aos presentes para conferência do exterior e 

visto. Em seguida, a Comissão Permanente de 

Licitação procedeu à abertura dos envelopes com 

os documentos para habilitação e análise dos 

mesmos. À vista dos documentos, constatado o 

atendimento ao instrumento convocatório, foi 

declarada HABILITADA a empresa  Construtora 

Braúnas Ltda.  Teve início à análise do envelope 

com a proposta. O envelope foi aberto, 

disponibilizado para análise e visto tanto da 

proposta como as planilhas orçamentárias.  A 

proposta apresentada pela empresa Construtora 

Braúnas Ltda corresponde à importância de 

R$30.488,13 (Trinta mil, quatrocentos e oitenta e 

oito reais e treze centavos) global, onde a 

empresa atendeu todas as exigências do Edital, 

sendo considerada VENCEDORA do processo. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a 

presente ata, subscrita pelos presentes, e 

encaminhado os autos ao Prefeito Municipal para 

análise, adjudicação e homologação. 

Dilcéia Martins da Silva Lana 

PRESIDENTE 

Gerson Quintão Araujo 

MEMBRO 

Siliane do Carmo Oliveira 

MEMBRO 

Construtora Braúnas Ltda  

CNPJ nº 71.219.539/0001-84  

Eduardo Tadeu Fernandes Sousa 

CPF: 526.0010885.936-68. 

----------------------------------------- 

 

 
 
 


		2014-06-24T15:38:23-0300
	GERALDO MAGELA BORGES DE CASTRO
	I am approving this document




