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ATA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo n° 081/2022 -TOMADA DE PREÇO N° 001-2022-TP
OBJETO: "Contratação de empresa especializada em obras de engenharia
para a execução dos serviços de pavimentação asfáltica, com tratamento
superficial duplo (TSD) e drenagem superficial de águas pluviais - Lote 01 e 02,
em vias urbanas deste município, decorrente do Convênio n° 215/2022, firmado.
entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia CONDER e o município de lbipitanga".Tipo: Menor Preço Por Lote.

Aos treze dias do mês de junho de 2022, ás 08:30 horas, na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal de Ibipitanga, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações,
nomeada através do Decreto de n° 004, de 05 de janeiro de 2022, tendo como
Presidente Laís Venância Oliveira Paixão Vieira e seus membros: Wilkson Gomes de
Araújo e Nogma Rosa de Oliveira, para julgamento da Tomada de Preços n° 001-.
2022-TP que tem por objeto a "Contratação de empresa especializada em obras de
engenharia para a execução dos serviços de pavimentação asfáltica, com tratamento
superficial duplo (TSD) e drenagem superficial de águas pluviais - Lote 01 e 02, em
vias urbanas deste município, decorrente do Convênio n° 215/2022, firmado entre a
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER e o
município de lbipitanga".Tipo: Menor Preço Por Lote. Os avisos foram publicados na
forma da lei. Realizado o chamamento para abertura da sessão, foi constatado as
S.R CONSTRUTORA LTDA, A F DA SILVA
seguintes empresas:
TERRAPLENAGEM ME e SOUZA DOURADO CONSTRUÇOES E TRANSPORTE
LTDA sendo solicitado as documentações relativa ao credenciamento das empresas e
seus representantes presentes conforme abaixo credenciados:

Empresa

CNPJ

S.R
CONSTRUTORA
LTDA
A
F
DA
SILVA
TERRAPLENAGEM ME
SOUZA
DOURADO
CONSTRUÇOES
E
TRANSPORTES LTDA

16.396.822/0001-73
29.549.521/0001-84
27.469.108/0001-84

Representante

D. 1.

Jordilton Jaimar e 757032117
Oliveira Couto
SSP/BA
Marcelo Pereira da 3040584 SSP/BA
Silva
Pedro
Daniel 1558672702
Azevedo Vilela
SSP/BA

Declaração de
MEIEPP
SIM/ME

- Após analise das documentações de credenciamento da empresa S.R
CONSTRUTORA LTDA, foi veriicado que a empresa deixou de apresentar CARTÃO
DE CNPJ da empresa, bem como, Declaração de Conhecimento e Atendimento às
exigências de Edital e Declaração de Desimpedimento de Licitar (VI e VII deste edital),
conforme exigido no item 13.2, alínea "a" e item 13.5 do edital, em sendo assim,
resulta descredenciada a empresa S.R CONSTRUTORA LTDA, perdendo assim, o
direito de questionamentos, manifestações verbais e recursais, deste processo
licitatório.
Ato continuo, deu-se início aos trabalhos de recebimento, abertura e julgamento dos
envelopes de habilitação e proposta de preços, das empresas licitantes.

Aberta a sessão, a presidente solicitou as licitantes às entregas dos envelopes de n°
A"- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Após abertura e verificação dos envelopes
de HABILITAÇÃO das empresas presentes, foi verificado que a empresa S.R
CONSTRUTORA LTDA, deixou de apresentar Certidão de Cøncã cata e Falência,
Certidão Simplificada da JUCEB e Termo de Compromisso (com reco hecimento de
firma por catório ou oficial de registro competente) de cada component autorizando a
indicação de seu nome para a composição do quadro técnico, confirme exigido no
"
I
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tens 14.4.4. CAPACIDADE TÉCNICA - EQUIPE MÍNIMA, alínea "b"; item 14.5.2, item
14.5.4 do edital, motivado assim sua INABILITAÇÃO. Ao analisar as documentações
da empresa A F DA SILVA TERRAPLENAGEM ME, foi verificado que a mesma
deixou de apresentar Termo de Compromisso de sua equipe técnica com
reconhecimento de firma, da técnica de segurança do Trabalho, Rozimeire Silva
Moreira, bem como seu respectivo currículo, conforme exigido no item 14.4.4, alínea
"a" e "b" do edital, verificou-se ainda a não apresentação do índice de liquidez da
empresa, motivo pelo qual resulta INABILITADA a empresa. Ato continuo foi
analisado a documentação da empresa SOUZA DOURADO CONSTRUÇOES E
TRANSPORTES LTDA, onde após análise foi verificado que a empresa apresentou
todas as documentações exigidas conforme edital, rultando assim sua HABILITAÇÃO
para o certame.
Após as analise e julgamento da habilitação pela comissão foi repassadas as
documentação aos licitantes, que vistaram, e analisassem, dando abertura para os
questionamentos- Foi dada a oportunidade de questionamento para empresas
presentes, sendo recusado. Após questionamentos e decisões acimas, vem por
DECLARAR HABILITADA a empresa SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES LTDA, por atender todas as exigências editalícias.
Foi dada a oportunidade as licitantes para manifestação de interesse de interpor
recursos ou questionamentos, quanto ao decisório de HABILITAÇÃO, sendo recusada
pelas licitantes presentes.

Logo em seguida foi solicitado o envelope de n° "B" - PROPOSTA DE PREÇOS para
verificação do menor POR LOTE, em análise das propostas, foi verificado que a
empresa habilitada estava de acordo ao exigido no edital.

Fica abaixo registrado a propostas de preços da empresa HABILITADA:
Empresa
SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES
TRANSPORTES LTDA

VALOR DA PROPOSTA
LOTE 01
R$ 744.184,08

VALOR DA PROPOSTA
LOTE 02
.171 .085,0
.085, o
R$ 1.171

Ato continuo foi repassado para as empresas as propostas de preços para analises e
vistos, inexistindo questionamento sobre as mesmas.
Com base nas análises das propostas apresentadas e acima redigidas, foi declarada
vencedora a empresa SOUZA DOURADO CONSTRUÇOES E TRANSPORTES
LTDA, por apresentar o menores valores por lote, sendo a documentação apresentada
e proposta de preços estando em conformidade com exigência eitaIicia, resulta
CLASSIFICADA, e por conseguinte, declarada vencedora deite certame, nos valores:
LOTE 01- R$ 744.184,08 (setecentos e quarenta e quatro mii, cento e oitenta e quatro
reais e oito centavos) e LOTE 02- R$ 1.171.085,02 (um miftão cento e setenta e um
mil, oitenta e cinco reais e dois centavos) preço este abixo do estimado pela
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administração, neste processo licitatório. Foi dada a oportunidade as licitantes para
manifestação de interesse de interpor recursos, sobre o decisório da proposta de
preços, sendo recusada pelas licitantes. Nada mais havendo a acrescentar, encerrou a
sessão, as llhoras:45min, cuja ata depois que lida, vai devidamente assinada pela
CPL e os representantes das licitantes.

COMISSÃO:

Laís Venância
Presidente

a Paixão Vieira

IVi/X Qia- cé?
Wilkson Gomes de Araújo
Membro

gma Rosa de Oliveira
Membro
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