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SEGUNDA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO 

ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2022 - TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022 

 

Às 09h00min (nove horas) do dia 11 de agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), na sala de reuniões do 

Setor de Licitação, localizado na Praça do Rosário Nº 365 – Centro – Pratinha/MG, reuniram-se os 

membros da Comissão Permanente de Licitação, composta por “Cássio José de Morais, Saul José de 

Morais e Sidney Antônio Pereira” designados conforme Portaria nº 267 de 11 de Abril de 2022 em anexo 

aos autos, sob a presidência do primeiro, para apreciar, analisar e julgar o Processo Licitatório na 

modalidade Tomada de Preços nº 005/2022, cujo objeto trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA CIVIL, PARA REVITALIZAÇÃO DA (UBS) UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE SAÚDE DE 

PRATINHA/MG, conforme previsto no edital e seus anexos. Na sessão anterior compareceram as seguintes 

empresas CONCEITO EGENHARIA E CONTRUTORA LTDA, RD DUARTE CONSTRUÇÕES LTDA, ROBERTA 

KAROLINE PEREIRA, CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA, SOLUÇÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

ESTRUTURAS EIRELI e COWAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, onde após procedimentos 

realizados durante a sessão as empresas foram consideradas habilitadas, após o Presidente da CPL pelo 

fato de não estarem todos representantes das empresas presentes na sessão, foi aberto o prazo de 05 

(cinco) dias uteis para apresentação das razões recursais e contrarrazões caso fosse de interesse. 

Transcorrido citado prazo, não houve manifestação por parte de nenhuma empresa, o Presidente da 

CPL no uso de suas atribuições legais determinou a abertura dos envelopes de propostas, sendo a data 

agendada para o dia 11/08/2022 as 09:00 Horas, cumpre ressaltar que o chamamento para 

continuidade do certame, foi amplamente divulgado e publicado, no DOU - Diário Oficial da União, 

Diário Oficial do Município (AMM); Diário Oficial do Estado de Minas (IOFMG) e Site da Prefeitura. Nesta 

data compareceu para acompanhamento da sessão apenas a empresa ROBERTA KAROLINE PEREIRA 

BARBOSA inscrita no CNPJ sob o Nº 42.546.927/0001-71 neste ato representada pela Sra. Roberta 

Karoline Pereira Barbosa inscrita no CPF sob o Nº 114.296.366-70.O Presidente da CPL abriu a Sessão 

passando os envelopes “Propostas” para análise dos membros da Comissão e licitantes presentes, 

constatando que os mesmos estavam lacrados e nas mesmas condições em que se encontrava. Estando 

de acordo com o solicitado, passou-se a abertura dos mesmos. Aberto, a propostas foram passadas para 

os membros da Comissão para rubrica e análise. Sendo que as propostas foram apresentadas da 

seguinte forma: 

EMPRESAS VALOR 

COWAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 73.015,06 

ROBERTA KAROLINE PEREIRA BARBOSA R$ 84.585,40 

RD DUARTE CONSTRUÇÕES LTDA R$ 92.553,72 

SOLUÇÃO ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

ESTRUTURAS EIRELI 

R$ 94.006,35 

CONCEITO EGENHARIA E CONTRUTORA LTDA R$ 101.506,38 

CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA R$102.529,06 

Da análise e exame das propostas apresentadas o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

pediu ao Sr. Marcio França da Silva que fizesse a conferência dos cálculos apresentado quanto ao valor 

unitário, total e total geral, bem como os quantitativos licitados, sendo, portanto, aprovada. O valor 

total apresentado pela empresa COWAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI é de R$ 73.015,06 

(setenta e três mil, quinze reais e seis centavos). Considerando a classificação e que o critério de 

julgamento foi o menor preço global na forma de execução indireta, sendo o regime de execução a 

empreitada por preço unitário, conforme determina o instrumento convocatório, os membros da 
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Comissão Permanente de licitação declaram vencedora do presente certame a Empresa COWAG 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI é de R$ 73.015,06 (setenta e três mil, quinze reais e seis centavos). 

Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis as demais licitantes, para querendo apresente razões de 

recurso em fase do julgamento proferido pela Comissão de Licitação no julgamento da proposta. Esta 

Ata será enviada via e-mail às empresas participantes e publicada no Site da PMP. Nada mais havendo a 

ser tratado, o Presidente deu por encerrada a presente Sessão, lavrada a presente ata que, lida e 

achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e licitantes presentes. 
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Cássio José de Morais  

Presidente da C.P.L 
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Saul José de Morais  

Secretário da C.P.L 
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Sidney Antônio Pereira 
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ROBERTA KAROLINE PEREIRA 

                            Secretário da C.P.L 


