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Atas

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
Ao quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às (09:10) nove horas e dez minutos, no Auditório
do Centro Educacional Rafael Lopes de Araujo - CERLA, situada na Rua Antonio Oliveira, Bairro, Centro, Teofilândia –
Bahia, reuniu-se o Presidente da Copel, deste Município, Senhor Joseney Oliveira Bispo, em conjunto com os membros
da COPEL composta por Rafael Queiroz de Oliveira (suplente) e Merimar Lima dos Santos, nomeadas pelo Senhor
Prefeito, através da Portaria nº 02/2022, para recebimento e abertura do envelope dos documentos da habilitação e
recebimento dos envelopes de proposta de preço, referente ao Processo Licitatório – Modalidade Tomada de Preço nº
001/2022, cujo objetivo é a Prestação de serviços de engenharia civil para realização de obras de PAVIMENTAÇÃO
EM PARALELEPIPEDO de ruas dos bairros: Vila (Núcleo Habitacional) – Estrada da Maravilha – Centro – Patos
e Matadouro, na sede deste município, através de convênio firmado com o Governo do Estado da Bahia via
CONDER nº 494/2022 – LOTE 001 E LOTE 002, na forma de empreitada global, (material e mão-de-obra), conforme
solicitação da secretaria de Saúde 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 – Tomada de Preço nº 001/2022 e seus anexos. O
Presidente inicia a reunião, informando que devido a limitação de espaço no prédio da prefeitura, e diante das medidas
tomadas pelo município quanto ao distanciamento social, não foi possível realizar a sessão na sala do setor de licitação,
todavia o citado local da sessão já estava previsto no edital em epigrafe e no aviso de publicação do edital. Sendo
informado sobre a OBRIGATÓRIEDADE do uso de mascaras durante toda a sessão, informou também que houve um
pedido de impugnação o qual foi respondido tempestivamente com base no parecer técnico do setor de engenharia e da
procuradoria que já havia aprovado o edital, sendo negado provimento, sendo publicado no DOM na edição nº 3036 de
09/06/2022, sendo mantida todas as exigências e condições do edital. Foi informado também que a sessão será
suspensa após a análise dos documentos de habilitação pelo grupo sorteado, e colhido as alegações, para que a
COEPL possa analisar os documentos de habilitação apresentados assim como para que o setor de engenharia possa
avaliar os documentos da qualificação técnica. Da decisão final da COPEL será aberto o prazo de 5 dias uteis para a
interposição de recursos e igual prazo para contra recurso. Ato continuo realizou o credenciamento dos presentes e
recebeu os envelopes de habilitação e proposta de preço, se fazendo presente as seguintes empresas:
ME/EPP
Nº
EMPRESAS/ENDEREÇO
REPRESENTANTE/RG
IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA com sede na Rua Iago Pimentel de Oliveira,
SIM
01
Almieriindo Oliveira Lima , nº 107, – Centro – Araci – empresário - portador da CNH
Ba – CNPJ nº 38.388.850/0001-81
0687582417
LUCELMO COMERCIO E SERVIOS EIRELI, com Jailson Sousa dos Santos,
SIM
02
sede na Rua Prisco Paraiso de Carvalho, nº 140, procurador - portador da CNH nº
centro – Araci – Ba – CNPJ nº 17.657.108/000154
07306319636 BA
BARRETO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRLI com Virgilio Oliveira Barreto –
SIM
03
sede na Rua Jose Tiburcio, nº 554, centro – Araci - empresário – portador da CNH nº
BA – CNPJ nº 24.262.389/0001-01
05253319556
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua Vladson Gomes da Silva SIM
04
Porto Seguro nº 06, Cidade Nova - Procurador – portador da RG nº
Serrinha - BA – CNPJ nº 20.950.946/0001-26
0810812860
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E
SIM
Fyllipe de Oliveira Ribeiro - sócio –
05
ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua José
portador da CNH nº 051490902040
Clemente, nº 292, centro – Teofilândia – Ba – CNPJ nº
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21.763.372/0001-40
JR EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Rua Marcelo Souza Nascimento – sócio
Sim
06
do Estadio, s/n, centro - Teofilândia – Ba – CNPJ nº – portador do CREA nº
04.014.094/0001-09
0504434179
RM OBRAS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS APENAS ENTREGOU OS
Sim
07
EIRELI, com sede na Av. Cidade Teofilandia – Cidade ENVELOPES E NÃO
Nova – Serrinha – Ba – CNPJ nº 40.622.647/0001-70 CREDENCIOU
O Presidente da COPEL declara credenciadas as empresas licitantes presentes, sendo informado que uma empresa
entregou os envelopes de habilitação e proposta de preço, sem apresentar representante ou credencial sendo ela a RM
OBRASA DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. Foi informado que todas as demais empresas apresentaram
declaração e certidão simplificada da JUCEB E/OU a declaração assinada pelo contador comprovando o
enquadramento como ME/EPP. Tendo o representante da empresa NERGES se retirados da sala alegando não ter
interesse em participar da sessão, apenas entregar os envelopes. Ato continuo foram os documentos do
credenciamento repassados para os representantes CREDENCIADOS e em seguida foi aberto a palavra, não sendo
registrado nenhum fato relevante, tendo os apontamentos sido sanados. Ademais os representantes não apresentaram
nenhum questionamento. Em Seguida o Presidente fez o recolhimento dos envelopes de Habilitação e Proposta de
Preço solicitando que os presentes visitassem todos os envelopes sendo registrados que a maioria das empresas
apenas deixaram os envelopes e se retiraram da sala, Ato continuo foi aberto os envelopes de Documentos de
Habilitação, adiante foram os documentos submetidos aos membros da COPEL para visto, não sendo feito a análise
qualitativa e quantitativa da documentação a qual será feita posteriormente, sendo repassado para os presentes para
vista e assinatura, em seguida foi aberto a palavra para os representantes para poder fazer os registro, sendo feitos os
seguintes apontamentos:
Nº
EMPRESAS/ALEGAÇÕES
01
IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
1. Não apresentou nenhum questionamento.
02
LUCELMO COMERCIO E SERVIOS EIRELI
1. Alega que a empresa NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI apresentou atestado de capacidade técnica
(profissional e operacional) insuficiente para o objeto licitado dos dois lotes.
03
BARRETO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRLI
1. Não apresentou nenhum questionamento.
05
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
1. Alega que a empresa RM OBRAS E CONSTRUÇÕES não apresentou o seguro garantia da proposta para os
dois lotes e não apresentou a declaração item 4.2.2 letra i.
06
JR EMPREENDIMENTOS LTDA
1. Não apresentou nenhum questionamento.
Diante dos fatos aqui relatados e visando analisar detalhadamente a documentação apresentada pelos licitados na fase
de habilitação assim como para que o setor de engenharia do município analisar toda a documentação referente a
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA apresentados, resolve suspender a sessão julgamento devendo realizar a divulgação da
fase de habilitação no Diário Oficial do Município, bem como enviá-la ao e-mail de todos os licitantes participantes do
presente certame, quando será aberto o prazo de 5 dias uteis para a interposição de recurso e mais 5 dias para
apresentação de contra recursos. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerra a sessão pública as 12:15,
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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, 14 de Junho de 2022.
Joseney Oliveira Bispo
Presidente da CPL - suplente

Merimar Lima dos Santos
Membro
Rafael Queiroz de Oliveira
Membro - suplente
LICITANTES:
IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
Iago Pimentel de Oliveira
LUCELMO COMERCIO E SERVIOS EIRELI,
Jailson Sousa dos Santos
BARRETO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRLI
Virgilio Oliveira Barreto
Retirou-se da sala
NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI,
Vladson Gomes da Silva
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA,
Fyllipe de Oliveira Ribeiro
JR EMPREENDIMENTOS LTDA,
Marcelo Souza Nascimento
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RM OBRAS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, (NÃO CREDENCIOU)

ALLANA SANTOS SOARES – OUVINTE
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