
 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

Às 12:30 (doze e trinta) horas do dia 21 (vinte e um) de agosto de 2019, na sede do município de Córrego 

Fundo/MG, no Setor de Licitações, à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 493, Mizael Bernardes, em 

Córrego Fundo (MG), a Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 75, de 17 de junho de 2019, 

Processo Licitatório nº. 071/2019, Tomada de Preço nº. 003/2019, cujo objeto visa a contratação de 

empresa na área de engenharia para prestação de serviços de recomposição de valas do tipo 

“operação tapa buraco” e construção de “passagem elevada” incluindo o fornecimento de material 

para diversas vias do Município de Córrego Fundo/MG, conforme Projeto (s), Memorial (s) 

Descritivo (s). Mostraram interesse em participar do certame protocolando os envelopes em tempo hábil, 

as seguintes empresas: EFFES SERVICE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 03.795.936/0001-44, 

com sede administrativa à Rua Paraguai, nº 108, 1º andar, Letra A, na cidade de Formiga/MG, CEP: 

35570-000, neste ato representada por Ian Erich Ramos Inácio, pessoa física inscrita no CPF: 

094.680.106-19, residente e domiciliado à Rua Paraguai, nº 108, sendo o telefone da empresa (37) 9 9986-

0123 e e-mail ianerich13@hotmail.com; CONSTRUTORA CFC EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 

31.500.831/0001-56, com sede administrativa à Rua da Maçonaria, nº 559, Bairro Belvedere, na cidade de 

Boa Esperança/MG, CEP: 37.170-000, neste ato representada por Wellington José Morais Júnior, pessoa 

física inscrita no CPF: 112.138.756-09, residente e domiciliado à Rua Gutemberg Moreira Leite, nº 519, 

bairro Centro, na cidade de Boa Esperança/MG, sendo o telefone da empresa (37) 9 9825-2213 e e-mail 

construtoracfc@gmail.com bem como licitacao.construtoracfc@outlook.com. Registra-se nesta ata a 

presença da servidora do Setor de Engenharia do município, Daiana Fátima da Silva que acompanhará os 

trabalhos da Comissão de Licitação. Dando início aos trabalhos, a Comissão de Licitação, presidida pela 

Sra. Aline Patrícia da Silveira Leal procedeu a abertura dos envelopes de habilitação, sendo a mesma 

conferida pela Comissão de Licitação e pelos representantes presentes. Da análise da documentação de 

habilitação, restou comprovado que todas as licitantes atenderam a todas as exigências do edital e foram 

declaradas habilitadas. Nada mais havendo a tratar declara-se encerrada a sessão para início do prazo 

recursal nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93 e para que produza os efeitos legais, este documento será 

publicado na íntegra, no Diário Oficial Eletrônico Municipal. Registra-se que os envelopes referentes ás 



 

propostas comercias devidamente lacrados foram rubricados pelos representantes e ficará sob a guarda da 

presidente. Em nada mais havendo a tratar, encerra-se a sessão. 
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