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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 006/2022
Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, às (14:10) quatorze horas e dez 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, e os membros
composta por Estefano Pereira Dias e Merimar Lima dos Santos , nomeadas pelo Senhor Prefeito, através do Decreto
nº 0002/2022, para julgamento da Proposta e da documentação de habilitação do Processo Licitatório – Modalidade
Convite nº 006/2022, cujo objetivo é a prestação de serviços com a locação de maquinas para a aragem de terra, para o
preparo do solo para o plantio da Safra 2022 para os pequenos agricultores deste município 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
006/2022 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
HUMBERT S M. CONSTRUÇÕES EIRELI – com
sede a Rua Padre Julio Fiorentino, nº 03, 1º andar
- centro – Araci – Bahia
LMF LOCAÇÃO DE TRANSPORTES MAQUINA
E EQUIPAMENTO LTDA – Com sede a Rua
Antonio Serapião, nº 290 – centro – Teofilândia BA
IVANICE DA SILVA ALVES ME, com sede a
Travessa Mario Miranda nº 999ª – Cidade Nova –
Teofilândia - BA

CNPJ/CPF

REPRESENTANTES

26.329.126/0001-08

Apenas entregou os envelopes e se
retirou da sala.

11.253.923/0001-71

Cosme Franklin dos Santos Oliveira –
Portadora do RG nº 0950096989 BA –
procurador

11.581.919/0001-32

Anderson Oliveira Araujo – Portador do
RG nº 41117696553 SSP/BA –
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, sendo
informado que a empresa convidada HUMBERT S M. CONSTRUÇÕES EIRELI não permaneceu na sala tendo entregue
apenas os envelopes de proposta de preço e habilitação, sendo informado pelo presidente que a sua ausência na
sessão não impede que os envelopes sejam aberto apenas deixa o licitante sem voz e direito a manifestação de
recurso. 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, passando as Propostas de Preços das empresas licitantes habilitadas, para os
licitantes presentes e participantes que analisam as Proposta de Preços e nada declaram contra as propostas
apresentadas, o Presidente informa que as Propostas de Preços atendem as exigências do Edital de Licitação, declara
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ainda classificadas passando a registrar os valores das Proposta de Preços conforme a PLANILHA COMPARATIVA
DE PREÇO:
Nº
001
002
003

EMPRESAS
LMF LOCAÇÃO DE TRANSPORTES MAQUINA E EQUIPAMENTO LTDA
HUMBERT S M. CONSTRUÇÕES EIRELI
IVANICE DA SILVA ALVES ME

LOTE 001
170.400,00
173.240,00
174.660,00

O Presidente da COPEL, juntamente com os demais membros declara vencedora do presente certame a empresa
LMF LOCAÇÃO DE TRANSPORTES MAQUINA E EQUIPAMENTO LTDA no LOTE 001 no valor Global de R$ 170.400,00
(cem e setenta mil e quatrocentos reais). 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, 17 de Março
de 2022

Joseney Oliveira Bispo
Presidente da CPL

Estefano Pereira Dias
Membro

Merimar Lima dos Santos
Membro

LICITANTES:

HUMBERT S M. CONSTRUÇÕES EIRELI
NÃO CREDENCIADO

LMF LOCAÇÃO DE TRANSPORTES MAQUINA E
EQUIPAMENTO LTDA
Cosme Franklin dos Santos Oliveira

IVANICE DA SILVA ALVES ME
Anderson Oliveira Araujo
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