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DESPACHO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO No 075/2022 
TOMADA DE PREÇOS No 02/2022 
 
Objeto: Contratação de empresa para reforma da Quadra Poliesportiva, José Bernardes 

Ferreira, situada na Rua Eduardo de Paula Reis, s/n, Centro, Rodeiro – MG. 

 

CONSIDERANDO que a sessão de abertura e julgamento da habilitação foi 

suspensa para realização de diligência quanto ao atestado de capacidade técnica 

apresentado pela empresa Construtora Idealize Engenharia Ltda ME; 

 

CONSIDERANDO que a empresa emitente do Atestado (Auto Posto 

Caminhoneiro) após devidamente oficiada pelo Município apresentou esclarecimento e 

projeto da obra executada; 

 

CONSIDERANDO que o Engenheiro do Município de Rodeiro, visitou o local da 

obra constatando que foi executado no local dois galpões em estrutura mista (concreto 

armado e estrutura metálica), para uso comercial, e uma (01) obra em concreto armado 

de 3 pavimentos, contendo uma rede de lojas no 1º pavimento e apartamentos no 2º e 3º 

pavimentos. Duas das obras se encontram finalizadas e um dos galpões em parte final de 

execução, e os locais finalizados já estão em funcionamento. 

 

Considerando que o mesmo atestou que as obras em questão, atendem ao objeto 

licitado no Processo Licitatório nº 75/2022, Tomada de Preços nº 02/2022. 

 

Considerando que assim ficou comprovado que a empresa Construtora Idealize 

Engenharia Ltda ME, atendeu ao exigido no item 4.3..6 do Edital; 

 

CONSIDERANDO ainda todas as peças que instruem o presente processo 

licitatório, a Comissão de Licitação, DECIDE: 
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1) HABILITAR a empresa CONSTRUTORA IDEALIZE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 

no 35.237.280/0001-30, pelos fundamentos supracitados. 

2) Manter as demais decisões já exaradas conforme ata do dia 23 de junho de 2022. 

3) Marcar a sessão de abertura e julgamento do envelope de propostas das 

empresas habilitadas no certame para o dia 8 de julho de 2022, às 09:00, caso 

não haja interposição de recurso quanto a fase de habilitação. 

4) Dar ciência às licitantes. 

 

Rodeiro, 28 de junho de 2022. 

 

 

Fernanda de Alcantara Chagas 
Presidente 

 

Amanda Costa Cruz 

Membro/Equipe de Apoio 

 

Lilian Aparecida da Silva Medina 

Membro/Equipe de Apoio 


