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ATA da sessão pública para o recebimento e abertura da "Documenlação de Habilitação" e
"proposta de Preço" referente ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No OO4I2O2Z que tem por

ObJEtiVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÂO DE SERVIÇOS
DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA AVENIDA PROFESSOR JOSÉ

SAMPAIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES. BA.

Às 08h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 21 (vinte e um) de junho do ano de dois mil e vinte e
dois, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Souto Soares, a Av. José pereira Sampaio,
08, centro Souto Soares/BA, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitaçáo, sob a presidência do
servidor Amaury Alves Batista Junior, e Comissão de licitação Sr.. Aniara Rodrigues de Jesus e
Maria de Fátima Teixeira de souza, todos designados pelo Decreto N: 221t2022, na qualidade de
membros da mesma comissão, com a presença das licitantes, passou-se ao credenciamento das
empresas presente: ECOPAV ENGENHARIA ElRELl, inscrita no CNPJ sob no 13.797.556/0001-
00, com sede na Rua José Vitor de carvalho no 251, centro, Lapão/BA, cEp: 44.905-000, neste
ato representada pelo sP carlos de castro campos, inscrito no RG No 02.391.7g7-66 ssp/BA, e
cPF sob no 118.070.405-34, e a empresa BRT pRoJETos E AssEssoRlA LTDA, inscrita no
CNPJ sob n" 46.379.633/0001-53, com sede na pç Antônio carlos Magalhães, no 10, Distrito de
Aguada Nova, Lapão/BA, cEP: zl4.9os-ooo, neste ato representada pelo sro Felipe da silva
Barrêto, inscrito no RG No 993'137237 ssp/BA, e cpF sob no o46.g54.oos-93, reuniram-se para
julgar o Edital de TOMADA DE PREçOS N o OO412O22, cujo objetivo já se encontra descrito no
preâmbulo deste documento, registrando-se que o Edital esteve disponibilizado no Diário Oficial
deste Município para retirada dos interessados. lnstalada a sessão, o presidente da comissão de
LicitaÇôes fez uma explanaçáo dos objetivos da presente licitação. o Aviso de Licitação, na
modalidade de "Tomada de Preços', foi disponibilizado nos sites www.iombrasil.orq.br e
www.soutosoares.ba.gov.br, do dia 03/06/2022; que o Aviso de Licitaçáo foi afixado no euadro de
Avisos da Prefeitura e publicado nos Diários do Município, Diário OÍicial do Estado e da União,
além de Jornal de grande Circulaçáo (Jornal A Tarde). Nesta fase de cÍedenciamento não houve
questionamento, seguindo para a abertura do envelope 0í habilitaçáo. A empresa EcopAV
ENGENHARIA ElRELl, alegou que a empresa BRT pRoJETos E AssEssoRtA LTDA, náo

apresentou para a Regularidade Fiscal e Trabalhista o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

e para Qualificação Econômico Financeira a certidão de concordata, Falência, Recuperação

Judicial e Extrajudicial e Certidão Negativa de lnsolvência, Recuperação Judicial ou Extra Judicial
da Pessoa Jurídica e do (a) seu (sua) sócio Administrador (a), o prêsidente juntamente com os
membros da comissão analisou os documentos dê Habilitaçáo constatando que a empresa BRT
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PROJETOS E ASSESSORIA LTDA não apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF, Certidáo de Concordata, Falência, Recuperaçáo Judicial e Extrajudicial, Certidão Negativa de
lnsolvência, Recuperação Judicial ou Extrâ Judicial da Pessoa Jurídica e do (a) seu (suâ) Sócio
Administrador (a), lndicaçáo das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados
e disponíveis para a realizaçáo do objeto da licitaçáo, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica e declaração formal que se responsabilizará pelos trabalhos,
apresentando a RELAÇÃO EXPLÍCITA das instalações de canteiros, máquinas e equipamentos
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação e Declaração de conheclmento
e atendimento às diretrizes, normas, legislações ambientais e medicina do trabalho, em especial a
NR - 4, NR - 6, sendo então considerada TNABTLTTADA e que a empresa EcopAV
ENGENHARIA EIRELI apresentou toda documentaçáo conforme o Edital, sendo considerada
HABILITADA. o presidente oportunizou o momento para manifestação de recurso sendo que a
empresa 8RT PRoJEToS E AssEssoRlA LTDA, inscrita no cNpJ sob no 46.379.633/0001_53,
não manifestou intençáo para sua interposiçáo. Procedeu-se a sessão com a abertura dos
envelopes no 2 proposta de preço da empresa HABILITADA, que foi analisada juntamente com os
membros estando de acordo com projeto básico da obra, sendo a proposta apresentada no valor
global R$ 222.731,90 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e um reais e noventa
centavos). A empresa ECOPAV ENGENHARIA ElRELl, inscrita no CNpJ sob no 13.797. 556/0001-
00, com sede na Rua José vitor de carvarho no 251, centro, Lapão/BA, cEp: 44.90s-ooo,
apresentou a proposta de preço de acordo com o orçamento do poeto o qual foi considerada
vencedora pela comissão, com o valor global citado acima. os autos seguiram para análise do
setor jurídico e posteÍior homologaçáo. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a
sessão, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai por todos
os presentes assinada. A sêssáo encerrou-se às 09:4s (nove horas e quarênta e cinco
minutos). Eu, Amaury Alves Batista Junior, a elaborei, a digiteí e também a assino. souto
Soares/BA, 2í (vinte e um) de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois).

coMtssÃo:

:--'

Amaury Alves Batista Junior
Presidente da CpL
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Aniara ffirigues de Jesus'JMbmbro da CPL

fu+
fáJlnia Teixeira de Souza
Membro da CPL

Maria de

LICITANTE:

REPRESENTANTE ASSINATURAECOPAV ENGENHARIA
ElRELl, inscrita no CNPJ sob no
13.797.556/000í-00, com sede
na Rua Jose Vitor de Carvalho
no 25í, Centro, Lapão/BA, CEP:
44.905-000.

Carlos de Castro Campos,
RG No 02.397.787-66
SSP/BA, e CPF sob no
813.951.755-00 A'-L", d- c^t- L

BRT PROJETOS E
ASSESSORIA LTDA, inscrita
no CNPJ sob no
46.379.633/0001-53, com sede
na Pç Antônio Carlos
Magalhães, no 10, Distrito de
Aguada Nova, Lapâo/BA, CEP:
44.905-000.

Felipe da Silva Barreto,
inscrito no RG No
993137237 SSP/BA, e CPF
sob no 046.854.005-93
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