PREFEITURA DE TAIOBEIRAS

ATA
TOMADA DE PREÇOS 009/2022
Ata de reunião da comissão permanente de licitação – CPL da Prefeitura
Municipal de Taiobeiras, com a finalidade receber e julgar documentação de habilitação
e proposta comercial para cujo objeto da licitação na modalidade tomada de preços nº
009/2022 é a “contratação de empresa especializada para execução, empreitada global
menor preço com retenção, para a seguridade social, de acordo com legislação vigente
à época da contratação, observados possíveis enquadramentos, devidamente
comprovado, em percentual diferenciado, que garanta a elisão da responsabilidade
solidária para a conclusão de obra da escola ensino infantil pro infância tipo 2, no
povoado de Mirandópolis, Taiobeiras/mg, conforme termo de compromisso par
46679/2014 firmado com o FNDE/ministério da educação com o município de Taiobeiras,
compreendendo materiais e mão de obra para atender a secretaria municipal de
educação, conforme anexos: projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural;
memorial descritivo; planilha orçamentária de custos e cronograma físico financeiro”.
Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2022, às 08h00min, na sala de reuniões da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Taiobeiras, com sede à
Praça da Matriz, 136 – Centro, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de
Licitação – CPL, nomeados através da Portaria GAB n° 001/2022 de 03/01/2022 os senhores
(as): Franciele de Oliveira Ramos – Presidente CPL, Carlos Henrique Brant Magela secretário
e Nubia Ferreira Marques e Brito membro efetivo, e o responsável técnico da unidade
solicitante Paulo Vitor Marques Mendes Corrêa Engenheiro Civil registrado no CREA sob o
n° 1519150130/D, com a finalidade de receber e julgar documentação de habilitação e
propostas para o objeto, “contratação de empresa especializada para execução,
empreitada global menor preço com retenção, para a seguridade social, de acordo com
legislação vigente à época da contratação, observados possíveis enquadramentos,
devidamente comprovado, em percentual diferenciado, que garanta a elisão da
responsabilidade solidária para a conclusão de obra da escola ensino infantil proinfância
tipo 2, no povoado de Mirandópolis, Taiobeiras/MG, conforme termo de compromisso par
46679/2014 firmado com o FNDE/ministério da educação com o município de Taiobeiras,
compreendendo materiais e mão de obra para atender a secretaria municipal de
educação, conforme anexos: projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural;
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memorial descritivo; planilha orçamentária de custos e cronograma físico financeiro”., da
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 009/2022.
A Senhora Presidente fez a abertura da reunião destacando que a presente
licitação foi divulgada nos jornais O Tempo na edição do dia 21/04/2022, no Diário Oficial
da União também dia 25/04/2022 e no site oficial do município www.taiobeiras.mg.gov.br.
Imediatamente após abertura iniciou-se o credenciamento da empresa ANTÔNIO
COELHO CAMPOS – ME CNPJ: 17.282.965/0001-17 representada por seu sócio administrador
Antônio Coelho Campos, portador da carteira de identidade n° M-2120034.
Com a fase de credenciamento concluída

foram aberto

o envelope de

habilitação, conferindo a documentação da empresa, ANTÔNIO COELHO CAMPOS – ME
CNPJ: 17.282.965/0001-17

para a análise dos documentos habilitatórios estão presentes

além dos membros da CPL o responsável técnico da unidade solicitante Paulo Vitor
Marques Mendes Corrêa, Engenheiro Civil registrado no CREA sob o n° 1519150130/D, o
que consta a seguir; documentos da empresa conferidos e de acordo com solicitado no
edital estando assim habilitadas para abertura de propostas.
A CPL deu continuidade ao certame fazendo a abertura do envelope de proposta
comercial, foi apresentado o seguinte valor pela empresa ANTÔNIO COELHO CAMPOS –
ME CNPJ: 17.282.965/0001-17, com valor global da proposta de R$ 1.380.923,76 (um milhão,
trezentos e oitenta mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos).
Após conferidas as propostas, rubricadas pela comissão e todos os presentes
juntamente com o responsável técnico da unidade solicitante Paulo Vitor Marques Mendes
Corrêa Engenheiro Civil registrado no CREA sob o n° 1519150130/D, foi achado o valor
compatível com o orçamento da prefeitura.
A empresa ANTÔNIO COELHO CAMPOS – ME CNPJ: 17.282.965/0001-17 apresentou
a menor proposta diante disso foi considerada vencedora.
Não havendo mais nada a se tratar, eu, Carlos Henrique Brant Magela secretário,
lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos membros da CPL,
demais presentes e posteriormente (dentro dos prazos previstos na Lei de Licitações de
nº8.666/93 com suas alterações) encaminhada ao Senhor Prefeito para que tome as
decisões que lhe melhor convier.

Taiobeiras – MG, 10 de maio de 2022.
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