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Atas

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 029/2022
Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois às (09:20) nove 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 Rafael Queiroz de Olveira (presidente
suplente) e os membros, composta por Estefano Pereira Dias e Merimar Lima dos Santos, nomeadas pelo Senhor
Prefeito, através do Decreto nº 002/2022, para julgamento da Proposta e da documentação de habilitação do Processo
Licitatório – Modalidade Convite nº 029/2022, cujo objetivo é a realização da OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS INSTALADAS NAS UNIDADES DE ENSINO: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (LOTE 001) – ESCOLA
ZENAIDO CARVALHO DOS SANTOS (LOTE 002) E ESCOLA DOM JOAO VI (LOTE 003), conforme solicitação da Secretaria
municipal de Educação e Cultura e Projeto Básico 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 029/2022 e seus anexos. O Presidente inicia a
reunião, solicita dos licitantes convidadas que fossem entregues as credenciais dos representantes das seguintes
empresas:
Nº
001

002

003

EMPRESAS
IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI – com sede
na Rua Almerindo Oliveira Lima, nº 107 – centro –
Araci – Bahia
LMF
LOCAÇÃO
DE
TRANSPORTES,
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – Rua
Antonio Serapião, nº 290-A – centro - Teofilandia BA
HUMBERT SM CONTRUÇÕES EIRELI com sede
a Rua Padre Julio Fiorentino, nº 03 – 1º andar –
centro - Araci - BA

CNPJ/CPF

REPRESENTANTES

38.388.850/0001-81

Iago Pimentel de Oliveira – portador da
CNH nº 06875872417

11.253.923/0001-71

Cosme Franklin dos Santos Oliveira,
portador da RG nº 0950096989

26.329.126/0001-06

NÃO CREDENCIOU – APENAS
ENTREGOU OS ENVELOPES

Findado o credenciamento, foram os documentos repassados para os presentes, e em seguida aberta a palavra não
sendo registrado nenhum questionamento. Foi registrado que a empresa a empresa HUMBERT SM CONTRUÇÕES
EIRELI apenas entregou os envelopes e se retirou da sala, sendo recebido e informado que os mesmos seriam abertos
e que apenas não iria a empresa ter direito a manifestar a intenção de recurso na sessão. 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, sendo registrado apenas que a empresa LMF LOCAÇÃO
DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA apresentou o balanço patrimonial devidamente assinado pelo sócio
administrador e pelo contador e uma tela do sistema da JUCEB informando que o mesmo entra-se com status de verificado e OK e
apresentou o BP de 2020, sendo considerado pela COPEL um erro sanável uma vez que o citado documento já encontra-se
autenticado restando apenas a JUCEB gerar o documento com o selo, devendo a empresa caso seja declarada vencedora
apresentar o BP2021 autenticado no ato da assinatura do contrato, adiante 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
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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 e diante do empate entre as
empresas IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI e a HUMBERT SM CONTRUÇÕES EIRELI em todos os lotes, foi feito o sorteio
na sessão sendo então classificada em 2º lugar no lote 01 e 03 a empresa IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI e em 2º lugar no
lote 002 a empresa HUMBERT SM CONTRUÇÕES EIRELI, em seguida foi apresentado o parecer do setor de engenharia que

as propostas atendem as exigências do Edital de Licitação conforme parecer 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

EMPRESAS
LMF LOCAÇÃO DE TRANSPORTES,
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI

LOTE 001
164.927,22

LOTE 002
79.333,77

LOTE 003
84.643,24

165.204,40

79.449,74
(3º colocado )
79.449,74

84.760,24

165.204,40
84.760,24
03º
HUMBERT SM CONTRUÇÕES EIRELI
.Ato continuo o Presidente da COPEL, juntamente com os demais membros declara vencedora do presente certame a

empresas abaixo identificada nos respectivos lotes, haja visto o valor ofertado encontrar-se abaixo do estimado
pelo município:
LOTE
EMPRESAS
001 LMF LOCAÇÃO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
002 LMF LOCAÇÃO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
003 LMF LOCAÇÃO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR VENCEDOR
164.927,22
79.333,77
84.643,24

Não houve a manifestação de 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, 22 de novembro de 2022.

Rafael Queiroz de Oliveira
Presidente da CPL - suplente

Estefano Pereira Dias
Membro

Merimar Lima dos Santos
Membro
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LICITANTES:

IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI
Iago Pimentel de Oliveira

LMF LOCAÇÃO DE TRANSPORTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Cosme Franklin dos Santos Oliveira

HUMBERT SM CONTRUÇÕES EIRELI
NÃO CREDENCIOU – APENAS ENTREGOU OS ENVELOPES
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