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Atas

2ª ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
Ao vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois às (14:10) quatorze horas e dez minutos, na sala
do setor de licitação, situada no Prédio da Prefeitura na Praça Jose Luís Ramos, nº 84 Centro, Teofilândia – Bahia,
reuniu-se o Presidente da Copel, deste Município, Senhor Joseney Oliveira Bispo, em conjunto com os demais
membros, composta por Rafael Queiroz de Oliveira (suplente) e Merimar Lima dos Santos, nomeadas pelo Senhor
Prefeito, através da Decreto nº 002/2022, para abertura do envelope de proposta de preço das empresas declaradas
habilitadas no 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
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, na forma de empreitada
global, (material e mão-de-obra) critério de julgamento menor preço por lote, 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 após divulgação do resultado da fase de
habilitação feita no dia 15/06/2022 através da publicação no DOM na edição nº 3040 e enviada ao e-mail das empresas
participantes, foi aberto o prazo para recurso, sendo então apresentado carta de renúncia de recurso por todas as sete
empresas participantes, a qual foi submetida a assessoria jurídica que emitiu parecer pela revogação do prazo de
manifestação de recurso aberto no dia 15/06/2022, tendo então a COPEL revogado o prazo e convocado os licitantes
para a sessão de abertura do envelopes de proposta de preço das empresas habilitadas, conforme publicação feita no
DOM na edição nº 3045 de 21/06/2022 e enviada aos e-mail das empresas credenciadas, tendo em vista que com a
renúncia dos participantes para apresentação de recurso, o prazo para contra recurso não foi concedido uma vez que
não há recursos apresentados. Ato continuo realizou a convocação das empresas já credenciadas na sessão do dia
14/06/2022, 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
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
Ao continuo foi apresentado os envelopes contendo as propostas de preços das empresas declaradas habilitadas, para
comprovação por parte dos presentes da inviolabilidade dos mesmos, não sendo registrado nenhuma contestação, em
seguida a COPEL procedeu com a abertura dos mesmos, sendo registrado os seguintes valores na ordem de
classificação inicial (sendo a classificação final feita após análise do setor de engenharia e da COPEL):
LOTE 001
ORDEM EMPRESAS/ HABILITADAS
1º
IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI
2º
JR EMPREENDIMENTOS LTDA
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VALOR GLOBAL
2.129.322,32
2.130.049,40
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LOTE 002
VALOR GLOBAL
ORDEM EMPRESAS/ HABILITADAS
1º
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
623.896,54
2º
JR EMPREENDIMENTOS LTDA
710.925,64
3º
IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI
724.385,79
Ato continuo após registro dos valores foram as propostas de preços submetidos aos membros da COPEL para visto,
não sendo feito a análise qualitativa e quantitativa das mesmas a qual será feita posteriormente juntamente com a
equipe de engenheiros da prefeitura que irá emitir parecer técnico sobre a aceitabilidade destas, sendo repassado para
os presentes para vista e assinatura, em seguida foi aberto a palavra para os representantes das empresas presentes
nesta sessão para poder fazer os registro, sendo feitos os seguintes apontamentos:
Nº
EMPRESAS/ALEGAÇÕES
01
JR EMPREENDIMENTOS LTDA
1. Alega que a empresa RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA não apresentou a
composição do BDI exigido no item 5.1.1 letra C do edital solicitando sua – após revisão na proposta da
citada empresa a COPEL verificou que a empresa apresentou uma página sem numerar com a composição
dos encargos sociais (entre a página 8 e 9) porém não localizou o BDI sendo que a proposta possui 25 folhas
conforme consta do termo de encerramento da proposta presente no citado documento.
02
IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI
1. Alega que a empresa RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA não apresentou o
quadro de composição do BDI exigido no edital
Diante dos fatos aqui relatados e visando analisar detalhadamente as propostas de preços apresentadas pelos licitados
assim como para que o setor de engenharia do município analise e emita parecer técnico, resolve suspender a sessão
devendo realizar a divulgação da classificação e declaração de vencedora 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 14:51, 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, 22 de Junho de 2022.
Joseney Oliveira Bispo
Presidente da CPL
Rafael Queiroz de Oliveira
Membro suplente

Merimar Lima dos Santos
Membro

LICITANTES:
IP EXPRESS ENGENHARIA LTDA
Iago Pimentel de Oliveira
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JR EMPREENDIMENTOS LTDA,
Marcelo Souza Nascimento

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84, Centro, CEP 48.770-000, CNPJ 13.845.466/0001-30
TEOFILÂNDIA - BAHIA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REM3RUU3QTG4NTM3REM3QK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

