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Atas

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 020/2021
Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às (14:20) quatorze horas e vinte minutos, no Setor
de Licitação da Prefeitura Municipal de Teofilândia, situada na Praça José Luiz Ramos, nº. 84, Bairro, Centro,
Teofilância – Bahia, reuniu-se o Presidente da Copel, deste Município, Senhor Joseney Oliveira Bispo (presidente) e os
membros, composta por Rafael Queiroz de Oliveira e Merimar Lima dos Santos , nomeadas pelo Senhor Prefeito,
através do Decreto nº 030/2021, para julgamento da Proposta e da documentação de habilitação do Processo
Licitatório – Modalidade Convite nº 020/2021, cujo objetivo é a realização da OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE
ENSINO DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER AOS PROTOCOLOS CONTRA A COVID-19 neste município conforme
solicitação da Secretaria municipal de Educação e Cultura sendo regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, tudo

realizado de acordo com as cláusulas constantes do Edital de Licitação – Convite nº 020/2021 e seus anexos. O
Presidente inicia a reunião, solicita dos licitantes convidadas e presentes que fossem entregues as credenciais dos
representantes das seguintes empresas:
Nº
001
002
003

EMPRESAS
E B A SERVIÇOS EIRELI – com sede na Rua
Francisco Ferreira da Mota, nº 120 – lado A, centro
– Araci – Bahia
VITTORIO CONSTRUÇÕES EIRELI – Com sede
a Rua Luis Magno, nº 99 – centro – Araci - BA
F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
com sede a Rua Fernando Lopes, s/nº - centro –
Teofilândia - BA

CNPJ/CPF

REPRESENTANTES

17.617.011/0001-18

Nelruan Oliveira da Silva – portador da
CNH nº 005128579486 –procurador

35.740.766/0001-97

Luan Oliveira Silva – Portadora do CNH
nº 06029244015 – proprietário

33.540.635/0001-30

Adjavan Paixão Pinho – Portador do
RG nº 1166751287 - Procurador

O Presidente da COPEL declara credenciadas as empresas licitantes presentes, passando os documentos de
credenciamento para que os mesmos, que vistam e nada declararam contra os documentos apresentados. Em Seguida
o Presidente fez o recolhimento dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preço e abrindo de imediato os envelopes
de Documentos de Habilitação, adiante foram os documentos submetidos aos licitantes presentes para analise, e nada
foi declarado contra os Documentos de Habilitação apresentados, o Presidente da COPEL juntamente com os demais
membros da Comissão de Licitação, passam a analisar os documentos de habilitação das empresas licitante, sendo
verificado que as empresas apresentaram toda documentação exigida no edital, após análise o Presidente declara
habilitada as empresas licitantes presentes e participantes, em seguida o Presidente da Comissão de Licitação,
franqueia a palavra aos licitantes participantes para pronunciarem a respeito dos documentos de habilitação e bem
como os atos da Comissão de Licitação até a fase de habilitação. Nada foi declarado, e declararam no momento que
RENUNCIAM ao direito de interpor recurso, ratificando o ato pela assinatura dos participantes na presente ata. Diante
da declaração dos licitantes o Presidente da Comissão de Licitação, da prosseguimento na Sessão Pública realizando a
abertura dos envelopes contendo a proposta de preço das empresas habilitadas, passando as Propostas de Preços
para os licitantes presentes e participantes que analisam as Proposta de Preços e nada declaram contra as propostas
apresentadas, o Presidente informa que irá suspender a sessão por uma hora para que o setor de engenharia emita
parecer sobre a aceitabilidade das Propostas de Preços. Em seguida após o recesso a sessão foi retomada sendo
informado pelo setor de engenharia que as propostas atendem as exigências do Edital de Licitação conforme parecer
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técnico que passa a fazer parte da presente ata, logo com base no citado parecer a COPEL declara classificadas
passando a registrar os valores das Proposta de Preços conforme a PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇO:
ORDEM
01º
02º
03º

LOTE 001
155.487,11
155.617,86
155.685,96

EMPRESAS
VITTORIO CONSTRUÇÕES EIRELI
E B A SERVIÇOS EIRELI
F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA

O Presidente da COPEL, juntamente com os demais membros declara vencedora do presente certame a empresas
abaixo identificada no respectivo lote, haja visto o valor final arrematado encontrar-se abaixo do estimado pelo
município:
LOTE
001

EMPRESAS
VITORIA CONSTRUÇÕES EIRELI

VALOR VENCEDOR
155.487,11

Não houve manifesto interesse por parte dos licitantes participantes em interpor recursos contra os atos até aqui
praticados pela Comissão de Licitação ratificando com assinatura na ATA. Nada mais havendo a tratar o Presidente
encerra a sessão pública, agradecendo a presença dos participantes, da qual para fins de direito lavrou-se a presente
ata que vai assinada por todos os presentes. Teofilândia – Bahia, 13 de Setembro de 2021.

Joseney Oliveira Bispo
Presidente da CPL - suplente

Rafael Queiroz de Oliveira
Membro - suplente

Merimar Lima dos Santos
Membro

LICITANTES:

E B A SERVIÇOS EIRELI
Nelruan Oliveira da Silva

VITTORIO CONSTRUÇÕES EIRELI
Luan Oliveira Silva

F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
Adjavan Paixão Pinho
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