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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO  

PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 040/2021 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021 

 

Aos 29(vinte e nove) dias do mês de junho de 2021, às 14:00 (quatorze horas), 

reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura  Municipal de Olhos D’Água/MG, 

a Comissão Permanente de Licitações, formada pelas Sras. Liliane Oliveira dos 

Santos(presidente), Elieide Lopes de Oliveira(secretária) e Francielle Dias Boas 

Costa(membro), para dar prosseguimento ao PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

040/2021, TOMADA DE PREÇOS N° 003/2021, cujo objeto é a contratação de 

empresa para prestação de serviços de implantação de academia ao ar 

livre(Laje), nas comunidades de  Macaúbas,  Barra da Ilha Três Dias, Pimenta, 

Barreirinho, Ribeirão, Bom jardim, Sossego, Sete Paus e Rocinha. 

 

Compareceu ao certame apenas a empresa TRIUNFO PRÉ MOLDADOS E 

CONSTUTORA EIRELI-EPP, CNPJ 34.374.965/0001-66, representada pelo Sr. 

Leonardo Froes de Almeida, portador do CPF 003.502.836-05. 

 

Foram recebidos os envelopes de DOCUMENTO e PROPOSTA, os quais foram 

rubricados pelos presentes comprovando estarem indevassados. 

 

As Licitantes comprovaram se tratar de Empresa de Pequeno Porte e 

Microempresas, requerendo os benefícios da Lei Complementar 123/2006 e suas 

alterações. 

 

Aberto o envelope DOCUMENTO, o seu conteúdo foi conferido, sendo as cópias 

xerox autenticadas mediante originais apresentados pelo Representante Legal 

da Licitante presente. 

As CND’s foram conferidas mediante pesquisa nos sites oficiais na internet, 

atestando sua regularidade. 

 

Os documentos alusivos à capacidade técnica, foram conferidos pelo 

engenheiro, Samuel Elias Cordeiro, atestando que as Licitantes cumpriram as 

exigências quanto à qualificação técnica, constatando que as licitante 

cumpriram as exigências legais. 

 

Dessa forma, a Licitante foi declarada HABILITADA por cumprir todas as 

exigências legais quanto à documentação. 
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O Representante Legal da Licitante renunciou expressamente ao direito de 

recurso e ao prazo respectivo alusivo ao julgamento dos documentos, 

concordando com a abertura do envelope proposta. 

 

Aberto o envelope PROPOSTA o seu conteúdo foi conferido e rubricado pelos 

presentes, sendo apresentada no valor total de R$96.755,27(noventa e seis mil 

setecentos e cinquenta e cinco reais vinte e sete centavos). 

 

Após a análise da proposta pelo Sr. Engenheiro, foi declarada vencedora do 

certame, a empresa TRIUNFO PRÉ MOLDADOS E CONSTUTORA EIRELI-EPP, CNPJ 

34.374.965/0001-66, que executará os serviços pelo valor total de 

R$96.755,27(noventa e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais vinte e sete 

centavos). 

 

O Representante Legal da Licitante renunciou expressamente ao direito de 

recurso e ao prazo respectivo alusivo ao julgamento da proposta, concordando 

com o prosseguimento do certame. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que segue assinada 

pelos presentes. 

 

Olhos D’Água/MG., 29 de junho de 2021. 

 

 

Liliane Oliveira Santos.   Elieide Lopes de Oliveira. 

Presidente da CPL.   Secretária da CPL. 

 

 

Franciele Dias Boas Costa. 

Membro da CPL.        

 

 

Leonardo Froes de Almeida. 

p/ Triunfo Pré Moldados e Constutora Eireli-EPP.  

 

 

Samuel Elias Cordeiro. 

Engenheiro da Prefeitura Municipal. 

 


