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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE OE LICITACÃO, DA PREFEITURA

MUNtCtpAL DE SERRA OO RAMALHO-BA, PARA A REALIZAçÃO DO

pRocEDtMENTO L|CITATÓR|O NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREçO N".

005t2022.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de ju
(nove) horas, na sala de reunião da Pre
na Rua Acre, s/n.o - Centro - Serra do
Licitação composta pelos membros Gilvan Ferre

Medeiros da Silva Linhares - Membro e Fábio Novais Barbosa - Membro, nomeados

conforme Decreto n.o 604t2021 de 20 de Dezembro de 2021, em sessão pública, para a

realização do procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS No

ooiiziszz,tendo como ob.ieto desta Licitaçáo a contratação de Empresa para-executar obras

" .à*içoi de engenhariá de Pavimentaçâo Asfálüca com tratamento superficial duplo TSD

na Avenida pantanal no Municípiô de serra do Ramalho/Ba. Processo no

04g.4125.2021.0016549-61, firmado entre o Município e a Conder. Conforme descrição

constante do edital de licitação e os avisos, contendo o resumo e o edital na integra, Íoram

publicados tempestivamentá no diário oficial do estado, jornal de grande circulação no

estado e diário oÍicial próprio eletrônico do município. lniciada a fase de credenciamento'

verificou-se o comparecimento das empresas TERRACONSTRU EIRELI - CNPJ no

03.501.524/OOOí -54, neste ato representado pelo senhor Diego José Ribas 
-Moreno 

e a

ãrpàrã reCpLAN TERRAPLENÀ6EM LT9A - CNPJ no 09.206'62s/000í{9, neste ato

representado pelo senhor Edson Santos Silva. Em seguida o Senhor Presidente solicitou do

licitante presente a credencial e os envelopes com a documentação e proposta de preços,

sendo apresentados e entregue. Em seguida o senhor presidente colocou os documentos de

credenciamento para es e não havendo quaisquer

manifestaçôes foram !t9 ^"1-"-d.11-"]a.d:s 
as licitantes

presente. A seguir, p DOCUMENTAÇAO' sendo os

documentos aÁalisados pela comissão e colocados a apreciação dos licitantes e
devidamente rubricados por todos os presentes. o presidente franqueou a palavra para

maniÍestação sobre a documentação de habilitação e não houve nenhum pronunciamento.

Assim seádo, a comissão de licitãção, tendo verificado que os documentos apresentados

atenderam as exigências do edital, declarou HABILITADAS as licitantes prêsentes'

Conhecido o resultaio da habilitaçáo, o senhor presidente da comissão franqueou a palavra

aos presentes para questionamentos ou impugnações sobre esta fase da licitação e

ninguém se manifestou. Em seguida o presidente da comissão abriu o prazo de lei para a

inte-rposição de recursos sobre a habilitação e tOdos oS presentes manifestaram

concordándo com a decisão da comissão e renunciando do prazo recursal. Em continuidade

foi procedida a abertura dos envelopes contento as PROPOSTAS DE PREçOS que foram

analisadas e Íubricadas pela comissão e pelos presentes, apresentando o seguinte

resultado: A empresa TERRACONSTRU EIRELI - cNPJ no 03.501.52410001'54,

apresentou um vaior global de R$ 1.326.730,11 (Um milhão trezentos e vinte e seis mil

setecentos e trinta reáis e onze centavos), e a empresa TECPLAN TERRAPLENAGEM
LTDA -CNPJno09.206.625/0001-Sg,apresentouumvalorglobal deR$1.323,250,96(Um
milhão trezentos e vinte e três mil duzentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos).

Conhecidos os preços unitários e globais, e após análise detalhada dos mesmos, o Senhor

presidente da Óomissão franqueou a palavra aos presentes para qualquer manifestação

sobre as propostas de preços, não havendo nenhum pronunciamento. A Seguir a Comissão

de licitação por unanimidade de seus membros decidiu pela classificação da empresa

TECPLÀN TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ n'09.206.625/0001-89, e declarou a mesma

como vencedora da licitação por ter apresentado o menor valor global de R$ 1.323.250'96
(Um milhão trezentos e vin e três mil duzentos enta reais e noventa e seis
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centavOs). ConheCido o resultado do certame e declarado o vencedor, o senhor presidente

da comissão franqueou a palavra aos licitantes presentes para questionamentos ou

impugnaçôes e ninguem se maniÍestou. Em seguida o presidente da comissão abriu o prazo

Oe' lei pára apres"-ntaçáo de recursos sobr l o certame, onde os licitantes manifestaram

concordando com a decisão da comissão e renunciando do prazo recursal. Nada mais

havendo a tratar O presidente da Comissão determinou o encerramento da reunião, da

qual, eu Maria Montessore Medeiros da silva Linhares, lavrei a presente Ata que após ter

.ioo tio, e aprovada, vai assinada pela comissão permanente de licitação e
representantes das licitantes presentes.

Fábio ovais Barbosa
Membro

Silva Linhares
Membro

Terra Eireli

Tecpla errapl agem Ltda
Licitan

SENRADONÂHÂIJ{O

Licitante


