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ATA REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 – PRC Nº 047/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa técnica, devidamente legalizada junto ao 
CREA/MG, com responsável técnico habilitado, visando à realização das obras e 
serviços necessários à execução de drenagem profunda e obras complementares 
na Faixa de Servidão para passagem das águas pluviais, no Município de Guarani - 
MG, de acordo com os Projetos, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico 
Financeiro, fornecidos pelo Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de 
Guarani, indicando todos os serviços a serem realizados.  
 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 
1. M.A. CONSTRUÇÕES GUARANI – EIRELI  

 
2. SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME  

 
3. TAVARES & TOLEDO CONSTRUÇÕES LTDA - ME 

 
Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 13h30min, na sala de 
reuniões da Prefeitura, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a 
finalidade de proceder à abertura do processo de Tomada de Preços em referência, 
que tem por objeto a contratação de empresa técnica, devidamente legalizada 
junto ao CREA/MG, com responsável técnico habilitado, visando à realização das 
obras e serviços necessários à execução de drenagem profunda e obras 
complementares na Faixa de Servidão para passagem das águas pluviais, no 
Município de Guarani - MG, de acordo com os Projetos, Planilha Orçamentária e 
Cronograma Físico Financeiro, fornecidos pelo Departamento de Obras da 
Prefeitura Municipal de Guarani, indicando todos os serviços a serem realizados.  
 
DA FASE DE HABILITAÇÃO: 
 
Ao conferir os documentos de habilitação de ambas as empresas foram observadas 
os seguintes fatos: 
 
A empresa SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME foi inabilitada 
por não apresentar QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA o item III: Certidão de 
Acervo Técnico – CAT em nome do profissional responsável devidamente 
reconhecido pelo CREA, que pertença ao quadro da LICITANTE, na data prevista 
para entrega da proposta, comprovando a execução de serviços de características 
semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou 
superiores ao objeto da presente licitação.  
 
As empresas M.A. CONSTRUÇÕES GUARANI – EIRELI e TAVARES & TOLEDO 
CONSTRUÇÕES LTDA - ME estão habilitadas para próxima fase.  
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Fica suspenso o certame em razão da possibilidade de apresentação de Recurso 
Administrativo nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93. Depois de escoado o prazo 
recursal, qual seja, 08/06/2022, sem apresentação do mesmo será designada nova 
data para abertura dos envelopes de propostas.  
 
Em caso de interposição de recurso, após seu julgamento, será designada nova data 
para continuidade dos trabalhos.   
 
Em seguida, o Sr. Presidente encerrou a reunião.  
 
Nada mais havendo a tratar, eu, Renan Braga Pereira, ___________________________, 
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da 
Comissão de Licitação e participantes presentes: 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
PRESIDENTE  
RENAN BRAGA PEREIRA __________________________________________________________________ 
 
MEMBROS  
MÁRCIO COSTA DOS REIS FILHO_________________________________________________________ 
LÍVIA AMARAL DE ALMEIDA_____________________________________________________________ 
 
EMPRESAS LICITANTES  
 
MARCO AURÉLIO CORREA MELÃO_______________________________________________________ 
M.A. CONSTRUÇÕES GUARANI – EIRELI  

 
ELSON GONÇALVES TAVARES___________________________________________________________ 
TAVARES & TOLEDO CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
 
SEM REPRESENTANTE 
SUDESTE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA – ME  
 

 
 

Guarani - MG, 1º de junho de 2022. 
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