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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO, ABERTURA DOS
ENVELOPES (A e B), ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTA DE PREÇOS.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022, DATADO DE 24/05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 286/2022, DATADO DE 19/05/222
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDOS DA RUA AVENIDA CIDALIA QUEIROZ, RUA AGENOR
JOSÉ PEDRO GONÇALVES E RUA LEOLINA ALVES, NA SEDE DO MUNICÍPIO;
RUA IRÊNIO DE SOUZA FERNANDES E TRAVESSA TIBURTINO, NA VILA
SEDE DO DISTRITO DE NOVA COLINA; RUA 5 VILA NOVA, RUA DO PONTO
DE ôNIBUS, RUA DO POSTO DE SAÚDE E RUA DO CLUBE, NO POVOADO DE
GUARIBAS, NESTE MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA,
REFERENTE AO CONVÊNIO N°186/2022, FIRMADO COM A CONDER.
As oito horas e trinta minutos (08h30min) do dia dez (10) do mês de junho (06) do ano
de dois mil e vinte e dois (2022), em sessão pública, no Saldo Nobre da Camara de
Vereadores, situada na Avenida Brito, S/N, Centro, Boninal, Estado da Bahia CEP
46.740-000, reuniu-se na presença de várias pessoas, a Comissão Permanente de
Licitação - CPL, composta pela Senhora Maria Conceição Rocha Santos, Presidente,
e demais membros o Senhor Holdimar Alonso Paiva e a Senhora Carla Araújo
Souza, designada pelo Decreto Municipal n° 2010, datado de 03 de janeiro de 2022
(https://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=1700&c=95&m=0),
em atendimento as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993
e os Senhores: Maciel Matos Xavier Barbosa, Secretário Municipal de Infraestrutura e
Transportes e o Engenheiro Civil o Senhor João Manoel Pereira Rocha Neto, com
Pagina 1/11

i4,4;b4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJVENUVGMKUYNDFFNJBFRD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
13 de Junho de 2022
3 - Ano XV - Nº 2045

Boninal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
Rua Jose de Souza Guedes, n° 218— Centro — CEP 46740-000
Telefone: 75 3330-2375 — E-mail: prefeituraboninal.ba@gmail.com
CNPJ N° 13.922.612/0001-83

Registro Profissional sob o CREA-BA n° 0515043133, para realizar os procedimentos
relativos A licitação em epígrafe do MENOR PREÇO GLOBAL. Aberta a sessão a
Senhora Presidente, informou aos presentes ser preocupação desta administração zelar
pelos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e
comparação objetiva das propostas e destacou que a Administração deu ampla
publicidade ao certame, divulgando o mesmo através do Diário Oficial do Estado da
Bahia, edição da quarta-feira, dia 25 de maio de 2022, ANO CVI - No 23.42; do Diário
Oficial do Município no site: https://wvvw.boninal.ba.gov.br/, em servidor certificado
ICP-BRASIL, edição da quarta-feira, dia 25 de maio de 2022, N° 1996 e no Jornal
Correio da Bahia, edição da quarta-feira, dia 25 de maio de 2022 e a integra do edital no
Diário Oficial do Município, edição da quarta-feira, dia 25 de maio de 2022, N° 1996, em
atendimento as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. A Senhora
Presidente indagou aos presentes se haviam tomado conhecimento da resposta ao pedido
de esclarecimentos que foi devidamente divulgada no Diário Oficial do Município de
Boninal, edição da quinta-feira, dia 09 de maio de 2022, N° 2041
(https ://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=2041&c=95&m=0).
Dando continuidade a Senhora Presidente informou aos presentes que as empresas: 1)
ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 40.500.706/0001-37,
Enquadrada como Microempresa e 2) LVT CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o n° 10.609.085/0001-63, Enquadrada como Microempresa, protocolaram
em mãos por portador os ENVELOPES: "A" — DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS; e a empresa ELA CONSTRUÇÃO
E TRANSPORTE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 07.782.876/0001-86, Enquadrada
como Microempresa, enviou pelos Correios através de AR os ENVELOPES: "A" —
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, os quais
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foram vistados e ficaram sob os cuidados da comissão. Dando prosseguimento, procedeuse com o credenciamento dos licitantes presentes, onde foram recebidos os documentos
de credenciamento acompanhado dos ENVELOPES: "A" — DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, das seguintes empresas:
ITE
M

01

02

EMPRESA
CARIBE
CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMEN
TOS EIRELI-ME.
INSCRITA
NO
CNPJ SOB 0 N°
38.493.385/0001-49
D PROCOPIO DA
LTDA,
SILVA
NO
INSCRITA
0
SOB
CNPJ
40.173.773/0001-94

CREDENCIAME
NTO

OBS
.

MAURICIO GALDINO
DOS
SANTOS
OLIVEIRA
REPRESENTANT
RG
N°
E
1302512323/SSP/BA
CPF N° 842.435.465-68

ME

GABRIEL
SAULO
SOUZA QUEIROZ
REPRESENTANT
N°
RG
E
1129806197/SSP/BA
CPF N°051.637.285-80

ME

REPRESENTANTE

LEGENDA: ME = MICROEMPRESA

EPP = Empresa de Pequeno Porte.

Acolhido os documentos de credenciamento acompanhado dos ENVELOPES: "A" —
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS das
empresas presentes, totalizando 02 (duas) empresas com representantes presentes no
certame e 03 (três) empresas com protocolo, portanto, 05 (cinco) empresas
participantes, conferidas as páginas os documentos de credenciamento os mesmos foram
visitados pela Comissão Permanente de Licitações. Registramos que nos documentos
credenciamento da empresa CARIBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI-ME estavam ausentes as certidões do item 16.5.1 que foram consultados pela
Comissão conforme dispõe o item 16.7.1 que diz "Se o(s) documento(s) ausentes forem
de livre consulta na internet, A Comissão Permanente de Licitação irá proceder A. referida
consulta e complementará a credencial da licitante". A Comissão procedeu a consulta dos
documentos anexando-os ao credenciamento da empresa. Em seguida, ficando A. guarda
da Comissão os: ENVELOPES: "A" —DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e "B" Pagina 3/1 1
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PROPOSTA DE PREÇOS, das empresas participantes, os documentos de
credenciamento foram disponibilizados para vistos dos licitantes presentes, vistados
foram devolvidos A. Comissão Permanente de Licitação. Prosseguindo a Senhora
Presidente informou que as empresas: ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA e LVT
CONSTRUTORA EIRELI, enviaram e-mail solicitando a retirada dos ENVELOPES:
"A" — DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS,
protocolados antes do inicio da sessão pública. A palavra foi franqueada e foi dito pelo
representante da empresa D PROCOPIO DA SILVA LTDA, que tendo em vista que as
empresas ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA e LVT CONSTRUTORA EIRELI,
apresentaram pedido de retirada das propostas concernente à Tomada de Preços n°
001/2022, bem como considerando o quanto disposto no artigo 43, §6° da Lei Federal n°
8.666/93, reproduzido pelo item 19.5 do edital, as propostas só poderão ser acolhidas em
definitivo após do encerramento da fase de habilitação, ou seja, as propostas podem ser
retiradas até o fim da fase de habilitação, requerendo assim o acolhimento dos pedidos
apresentados pelas aludidas empresas. Continuando no uso da palavra o representante da
empresa D PROCOPIO DA SILVA LTDA, manifestou que a empresa CARIBÉ
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, apresentou o SICAF, quando
o edital exige a apresentação do CRC do município de Boninal ou da SAEB, requerendo
a inabilitação da empresa CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI-ME, consoante norma certa no item 17.3 do edital. A sessão foi suspensa por
15min (quinze minutos) para deliberar sobre os questionamentos apontados. Retomado
os trabalhos, a Comissão Permanente de Licitação — CPL, por unanimidade dos seus
membros, decidiu por manter as propostas das empresas: ROCHA RIOS
CONSTRUTORA LTDA e LVT CONSTRUTORA EIRELI, nos termos do edital item
16.3, alínea "b", c/c o item 16.10 do edital e em observância aos princípios da
impessoalidade (da finalidade pública), da eficiência e da isonomia, de forma a atender
ao interesse público e maximizar o resultado e ampliar a competitividade. No tocante aos
questionamentos dos documentos da empresa CARIBÉ CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, decidiu a Comissão Permanente de Licitação —
CPL, por unanimidade dos seus membros, que conforme se extrai da parte final do item
14.1.1 do edital a empresa CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI-ME, prosseguirá no certame, até porque o referido item acompanha a Lei
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Federal n° 8.666/93, facultando as interessadas desde que "atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o 3° dia anterior A data de recebimento das
propostas", fato possível de se constatar apenas após possível abertura da documentação
para habilitação apresentada conforme edital. Estando credenciados os representantes
presentes foram abertos os envelopes: "ENVELOPE A - DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO" das empresas (ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA, LVT
CONSTRUTORA EIRELI, ELA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI, D
PROCOPIO DA SILVA LTDA e CARIBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI-ME) participantes do certame. Aberto os envelopes dos DOCUMENTOS DE
HABILITACAO foram vistados pela Comissão Permanente de Licitação e conferidas as
numerações das páginas dos documentos das empresas: I) ELA CONSTRUÇÃO E
TRANSPORTE EIRELI, contendo 111 (cento e onze) páginas; 2) D PROCOPIO DA
SILVA LTDA, contendo 102 (cento e duas) páginas; 3) LVT CONSTRUTORA
EIRELI, contendo 255 (duzentos e cinquenta e cinco) páginas; 4) ROCHA RIOS
CONSTRUTORA LTDA, contendo 224 (duzentos e vinte e quatro) páginas; e 5)
CARIBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, contendo 117
(cento e dezessete) páginas, que vieram sem numeração e foram numeradas pela
Comissão Permanente de Licitação. Em seguida os documentos de habilitação das
empresas participantes do certame, foram disponibilizados aos licitantes para vistos e
análise, vistados foram devolvidos A. Comissão Permanente de Licitação. Diante do
adiantado do horário a Senhora Presidente suspendeu os trabalhos para o almoço, com
retorno para as 14h0Omin. Retomado os trabalhos as 14h0Omin, constatou-se a ausência
do representante da empresa CARIBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI-ME. Em seguida a Senhora Presidente novamente disponibilizou a
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO das empresas participantes do certame ao
licitante presente para análise. Concluída a análise dos documentos de habilitação os
mesmos foram devolvidos A. Comissão Permanente de Licitação, a palavra foi franqueada
quanto a documentação de habilitação. A palavra franqueada foi pelo representante da
empresa D PROCOPIO DA SILVA LTDA que a empresa ELA CONSTRUÇÃO E
TRANSPORTE EIRELI, não apresenta o registro do empresarial, apresenta apenas a
alteração para EIRELI, descumprindo a habilitação jurídica (item 18.2 do edital); no que
diz respeito a Certidão Estadual consta registro de baixado, não estando assim ativa; não
Página 5/11
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apresentou CRC do município de Boninal, tendo apresentado CRS/SAEB, no qual não
consta o serviços de pavimentação, nos códigos das famílias de materiais e/ou serviços
para os quais a empresa esta apta a fornecer; apresentou declaração de vista técnica
assinado somente pelo sócio da empresa, quando o edital exige que seja assinada pelo
responsável técnico da empresa, descumprindo ao item 18.4, alínea "f" do edital
(Qualificação Técnica); não apresentou prova de regularidade para com o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), descumprindo ao item 18.3, alínea "f" do
edital (Regularidade Fiscal e Trabalhista); não apresentou prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, descumprindo ao item 18.3, alínea
"g" do edital (Regularidade Fiscal e Trabalhista); não apresenta o Índice de Solvência
Geral — SG, descumprindo ao item 18.5, alínea "d" do edital (Qualificação EconômicoFinanceira); a declaração que não emprega menor, apresenta redação imprecisa, ou seja,
esta incompleta, pois, não foi preenchida as informações quanto ( ) nem menor de 16
anos... ( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,
descumprindo assim o edital no item 18.6.1 (declaração de inexistência de menor no
quadro da empresa). Prosseguindo no uso da palavra o representante da empresa D
PROCOPIO DA SILVA LTDA disse que a empresa LVT CONSTRUTORA EIRELI que
o documento da sócia não foi apresentado, descumprindo ao item 18.2, alínea 'a"
(Habilitação Jurídica); no que diz respeito a Certidão Estadual consta registro de
baixado, não estando assim ativa; não apresenta atestado de pavimentação em
paralelepípedos, descumprindo ao item 18.4, alínea "b" do edital (Qualificação
Técnica). Continuando a palavra franqueada o representante da empresa D PROCOPIO
DA SILVA LTDA disse que a empresa CARIBÉ CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, enfatizou novamente que a empresa não
apresentou CRC do município de Boninal e/ou da SAEB e no SICAF apresentado nas
páginas 08 e 09 da documentação estão vencidas as certidões da Receita Federal e PGFN,
CRF/FGTS, Receita Estadual, Receita Municipal e a qualificação Econômico-Financeira;
o atestado apresentado nas páginas 57 a 66 emitido pela Embracon Construções e
Serviços Ltda, não esta registrado no CREA, a CAT n° 93172/2021 (e atestado)
apresentada nas páginas 46 a 56 não contempla os serviços objeto do certame, tão pouco
guarda similaridade, descumprindo assim ao item 18.4, alínea "b" do edital
(Qualificação Técnica); não apresenta o Índice de Liquidez Geral, descumprindo ao item
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18.5, alínea "d" do edital (Qualificação Econômico-Financeira); não apresenta as
declarações exigidas na alínea "g" do item 18.4 do edital (Qualificação Técnica). Ainda
na franquia da palavra o representante da empresa D PROCOPIO DA SILVA LTDA
disse que a empresa ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA não apresentou o CRC do
município de Boninal e/ou da SAEB e no SICAF apresentado na página 49 da
documentação estão vencidas as certidões da Receita Federal e PGFN, CRF/FGTS,
Receita Estadual e Receita Municipal, bem como não consta qualificação técnica; no
Cadastro de Fornecedor do Estado da Bahia, apresentado nas páginas 50 a 54, não consta
a Certidão de Concordata e Falência, tão pouco consta o balanço financeiro, bem como
não consta a qualificação técnica; apresentou declarações (páginas 217 e 218) de
anuência do Engenheiro Civil Carlos Alberto Magalhães Santos, inscrito no CREA/BA
11.964/D, sem as devidas assinaturas do citado profissional e ainda estão apenas vistadas,
ou seja, sem assinatura do preposto qualificado (Oziane Alves Barbosa Rios),
descumprindo ao item 18.4, alínea "d" do edital (Qualificação Técnica); não apresenta
as declarações exigidas na alínea "g" do item 18.4 do edital (Qualificação Técnica).
Ainda no uso da palavra o representante da empresa D PROCOPIO DA SILVA LTDA,
requer a não participação das empresas: ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA, ELA
CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI e CARIBE CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, tendo em vista que não apresentaram o CRC,
tratando-se neste caso de documento essencial à sua participação, conforme reza o item
14.1 e 14.1.1 do edital. Acolhidas as alegações a sessão foi suspensa para análise.
Analisados os questionamentos a Comissão Permanente de Licitação constatou que no
que se refere ao Ato Constitutivo Por Transformação de Empresário Individual da
empresa ELA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI, encontra-se devidamente
cancelado pela JUCEB e atende perfeitamente a habilitação jurídica (item 18.2 do edital);
Quanto a informação constante na Certidão Negativa de Débitos Tributários
(SEFAZ/BA) da Inscrição Estadual (Baixado), não implica na invalidação da referida
certidão, vez que para prestação de serviços as empresas não estão obrigadas a serem
inscritas no estado; quanto ao CRS/SAEB, apresentado, além de não constar os serviços
de pavimentação, nos códigos das famílias de materiais e/ou serviços para os quais a
empresa está apta a fornecer. A finalidade do Certificado é válida somente para a
modalidade de convite ou pregão até o valor de convite; quanto a declaração de renúncia
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da vista técnica assinada somente pelo sócio da empresa, não atende ao edital, pois não
está devidamente assinada pelo responsável técnico da empresa, descumprindo ao item
18.4, alínea "f" do edital (Qualificação Técnica). A empresa não atendeu as condições
de Regularidade Fiscal e Trabalhista, alíneas "1" e "g" do item 18.3, vez que não
apresentou Prova de Regularidade para com o FGTS) e Prova de Inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; no que se refere ao Índice de Solvência Geral
— SG, temos que a empresa atende as condições de Qualificação Econômico-Financeira,
pois, é possível verificar a saúde financeira da empresa, até porque a mesma possui
capital integralizado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); no tocante a declaração
que não emprega menor atende ao edital no item 18.6.1, vez que no texto superior a
empresa declara, sob as penas da lei, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno. No que se refere ao documento da sócia da empresa LVT
CONSTRUTORA EIRELI o mesmo consta das páginas 05 e 06 da documentação de
credenciamento apresentada, desta forma a empresa atende perfeitamente a habilitação
jurídica (item 18.2 do edital); quanto a informação constante na Certidão Negativa de
Débitos Tributários (SEFAZ/BA) da Inscrição Estadual (Baixado), não implica na
invalidação da referida certidão, vez que para prestação de serviços as empresas não estão
obrigadas a serem inscritas no estado, concernente aos atestados e CAT's apresentadas
nas páginas 55 a 122 não identificamos o item de pavimentação em paralelepípedos,
dessa forma a empresa descumpriu ao item 18.4, alínea "b" do edital (Qualificação
Técnica). No que se refere a não apresentação do CRC do município de Boninal e/ou da
SAEB, temos que a empresa CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI-ME atende as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data de recebimento das propostas. Quanto as alegações de alguns documentos
(certidões) vencidos no SICAF, não se aplica ao certame vez que as certidões
apresentadas atendem ao edital. No tocante ao atestado apresentado nas páginas 57 a 66
emitido pela Embracon Construções e Serviços Ltda, o mesmo não está registrado no
CREA, a CAT n° 93172/2021 (e atestado) apresentada nas páginas 46 a 56 não
contempla os serviços objeto do certame, tão pouco guarda similaridade, desta forma a
empresa descumpriu ao item 18.4, alínea "b" do edital (Qualificação Técnica); no que
se refere ao Índice de Liquidez Geral, temos que a empresa atende as condições de
Qualificação Econômico-Financeira, pois, é possível verificar a saúde financeira da
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empresa, até porque a mesma possui capital integralizado de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), desta forma atende ao item 18.5, alínea "d" do edital
(Qualificação Econômico-Financeira); referente as declarações exigidas na alínea "g" do
item 18.4 do edital (Qualificação Técnica), temos que a empresa deixou de apresentálas. No que se refere a não apresentação do CRC do município de Boninal e/ou da SAEB,
temos que a empresa ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA atende as condições
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data de recebimento das
propostas. Quanto as alegações de alguns documentos (certidões) vencidos no SICAF,
não se aplica ao certame vez que as certidões apresentadas atendem ao edital. No tocante
as declarações de anuência do Engenheiro Civil Carlos Alberto Magalhães Santos,
inscrito no CREA/BA 11.964/D, apresentadas as páginas 217 e 218, sem as devidas
assinaturas do citado profissional e ainda sem assinaturas do preposto da empresa, temos
que as mesmas não atendem ao item 18.4, alínea "d" do edital (Qualificação Técnica).
E no que se refere as declarações exigidas na alínea "g" do item 18.4 do edital
(Qualificação Técnica), as mesmas não foram apresentadas. A palavra foi franqueada,
não havendo manifestações. Como ninguém se manifestou, decidiu a Comissão
Permanente de Licitações, por unanimidade de seus membros, pela INABILITAÇÃO
das empresas: 1) ELA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI, por deixar de
apresentar CRC do Município de Boninal e/ou SAEB; por apresentar declaração de
renúncia da vista técnica sem assinatura do responsável técnico da empresa,
descumprindo ao item 18.4, alínea "I" do edital (Qualificação Técnica), por não
atender as condições de Regularidade Fiscal e Trabalhista, alíneas "1" e "g" do item
18.3, vez que não apresentou Prova de Regularidade para com o FGTS (alínea f) e Prova
de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (alínea g); 2) LVT
CONSTRUTORA EIRELI, por não comprovar aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, pois, não comprovou execução de pavimentação em paralelepípedos,
descumprindo ao item 18.4, alínea "b e b.1" do edital (Qualificação Técnica); 3)
CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, por não comprovar
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, pois, não comprovou execução de
pavimentação em paralelepípedos, descumprindo ao item 18.4, alínea "b e b.1" do
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edital (Qualificação Técnica); por deixar de apresentar as declarações exigidas na alínea
"g" do item 18.4 do edital (Qualificação Técnica) e 4) ROCHA RIOS
CONSTRUTORA LTDA, por deixar de apresentar as declarações de anuência do
Engenheiro Civil Carlos Alberto Magalhães Santos, inscrito no CREA/BA 11.964/D,
com as devidas assinaturas do citado profissional, descumprindo ao item 18.4, alínea
"d" do edital (Qualificação Técnica) e por deixar de apresentar as declarações
exigidas na alínea "g" do item 18.4 do edital (Qualificação Técnica). Por fim decidiu a
Comissão, por unanimidade de seus membros, pela HABILITAÇÃO da empresa D
PROCOPIO DA SILVA LTDA, por ter atendido is condições do edital. Mais uma vez
a palavra franqueada e não havendo manifestações, decidiu a Comissão Permanente de
Licitação, por unanimidade de seus membros, pelo prosseguimento do certame, com a
abertura do "ENVELOPES B — contendo a PROPOSTA DE PREÇOS" da empresa D
PROCOPIO DA SILVA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB 0 40.173.773/0001-94, que
apresentou uma proposta de preços no valor global de R$ 1.920.344,91 (hum milhão,
novecentos e vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos).
Após análise e vistos por todos os presentes, a palavra foi franqueada quanto a proposta
de preços, não havendo manifestação. Não havendo manifestações, decidiu a Comissão
Permanente de Licitação, por unanimidade de seus membros, declarar vencedora a
proposta de preços da empresa D PROCOPIO DA SILVA LTDA, INSCRITA NO CNPJ
SOB 0 40.173.773/0001-94, com um valor global de R$ 1.920.344,91 (hum milhão,
novecentos e vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos),
POR TER APRESENTADO PREÇO GLOBAL dentro dos valores estimados pela
administração. Para finalizar a Senhora Presidente informou que após divulgação do
resultado o processo será submetido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para seu
conhecimento, deliberação e decisão final quanto à homologação e demais atos. Não
havendo manifestações e não havendo mais nada a tratar e/ou acrescentar deu por
encerrada a sessão e para constar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela
Comissão Permanente de Licitação; pelo licitante presente e pelos membros da Equipe
Técnica da Administração.
Boninal-BA, 10 de junho de 2022
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