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ESTADO DA BAHIA ADA DE PREqOS

PREFEITURA IUIUNICIPAL BRUi'ADO 16-2022

Praga Cel. Zeca Leite, 415 - Centro - Brumado - BA No Proces3o: 106t2022

CEP: 46100-000 CNPJ: 14.105.70410001-33 Telefone: OA 3/,41-87OO

ATA 2 - DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAEAO

Data Prccesso: ou0612022

Reuniram-se no dia 1910812022 ds 09:11, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL BRUMADO, os Membros da Comissao de Licitagao
com o objetivo de licitar na modalidade TOMADA DE PRECOS destinado a ATENDER DESPESA COM CONTRATAQAO DE EMPRESA
PARA PRESTAQAO DE SERVISOS DE PAVIMENTAgAO DAS RUAS IOLANDA SILVA SANTOS E AUGUSTO MEIRA ALVES NO
BAIRRO BARAONAS E ROGACIANO JOSE DOS SANTOS NO BAIRRO OLHOS D?GUA, CONFORME ESPECIFICAQOES E
OUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

Abaixo seguem os licitantes qu6 participaram da licitagao:

COLOSSO CONSTRUTORA LTDA

BRT CONSTRUTORA LTDA

CONSTRUTORA BVM EIRELI

CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI

29.365.952/0001-90

30.994.376/0001-20

11.O43.4U|OO01-72

10.406.992/0001-05

lnicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e aneliae necesaerios, por
ordom de ontrada e, rubrlcadas toda a documentagao atlnonte, tendo o sogulnte pargcor da comlsseo:

ORNO DOS TRABALHOS Ap6s susponsao dos lrabalhos para anelise dos queslionamer{os e a devida verificagao das condig6es de
habilitag6o das licitantes, pela Comisseo, as 09h11min. (nove horas e onze minutos) do dia 19lOEl2O22, reabriu-se os trabalhos internos
para retomar o andamento da Tomada de Pregos No 16-2022, tendo comparecido os represenlanles das empresas: COLOSSO
CONSTRUTORA LTDA. e CONSTRUTORA BVM ElRELl, j'i devidamente credenciados em momento oportuno.

Ap6s an6lise criteriosa dos documontos de habilitagqo des licilanles concorrsnles, bem como dos quostionamentos aprosentados, passou
a Comisseo a proferir a seguinte deciseo: foram consideradas tlAEltllAplg neste Certame as empresas: BRT CONSTRUTORA LTDA.
e CONSTRUTORA BVM ElRELl, j6 que cumpriram com lodos os requisitos de habilitaqeo juridica, regularidsde fiscal e trabalhista,
qualificagao tecnica e economico-financeira, bem como demais documentos previslos no instrumento convocat6rio.

Dando continuidade aos termos da decisao desta Comiss6o Julgadora, foram consideradas INABILITADAS as licitantes; CARDOSO
EMPREENDIMENTOS ElRELl, pois l) descumpriu o item 14.5'b.2', de modo que n6o apresentou o Contrato do Responsevel T6cnico
devidamente Registrado em Cart6rio; ll) descumpriu o item 14.2.a.'l" s apresentou o demonslrativo sem o papeltimbrado da licitantet lll)
aprasenlou uma Declaraggo de Visita T5cnics, incompativel com o ilem 14-6'a', em papel limbrado de empresa informando que
inspecionou o local da obra, enlretanto, a visih nao foi realizada. A empresa deveria teraprosenlado um Declarageo de Renincia de Visita
T6cnica nos moldes do item 14.6 "b'do edital. E COLOSSO CONSTRUTORA LTDA., pois l) nao apresentou a Cedidao Negativa de
Conmrdala a Fal6n6ia d6 acordo com o item 14.2 "b" do edital: ll) descumpriu a exigencia do item 14.5 "b-2', de modo que nao apresentou
o Contrato do Responsavel T6cnico devidamente "Regislrado em Cart6rio"; lll) nao apresentou nenhuma CAT relac,onada ao objeto licitado
"pavimenkgao em paralelepipedo. A CAT 59.06712020 refere-se a 400m2 de pavimentaggo em blocos de cimento, servigo incompativel e
nao similar ao de pavimenta€o em paralelepipedo, uma vez que blocos de cimento sao pr6-fabricados e nao naturais e a forma de
assentamenlo 6 sobre argamassa tarofada. Ja os paralalepipedos sao naturais (de granilo, basalto ou diabasico) e o m6todo de
as' ilamento 6 sobre colchao de areia. Na cAT 70993/2020 neo foi apresentado nenhum quantitativo em caraderisticas, quantidades e
pr\-6 com o obieto da licitagao e os seNigos que o comp6em. Vale salientar que se considera eno meramenle formal na declarageo (tem
'14.6 "f'do editaD o fato de ter colocado no texlo a men€o a modalidade convite, uma vez que o cabegalho da declaragao contempla
conetamente a modalidade licitada. Al6m disso, em conformidade com o edital, a declarageo solicitada no item 14.6 "m'(autoriza€o do
profissional) neo possui a exigencia de ser apresentada em papel timbrado da empresa.

Ato continuo e ap6s decisao proferida nos termos acima transcritos, a Comissao Julgadora franqueou a palavra aos representantes das
licilanles presentes pare manifestaggo recursal, t6ndo os representantes das empres€s COLOSSO CONSTRUTORA LTDA. e
CONSTRUTORA BVM ElRELl, manifeslado qu6 NAO tgm intsngSo d6 inlerpor recurso sobrs a deciseo.

Em razao da ausencia dos roprosenlanles das licitantas BRT CONSTRUTORA LTDA. e CAROOSO EMPREENDIMENTOS ElRELl,
dotarminou-se a intimaggo das mesmas por meio do Diario Oicial paIa, se assim €nlondetem, interpor m€dida recursal sobrs a deciseo.

Demais atos notific€t6rios serao publicedos no Diario Oficialdo Municipio, ,icando os licitantcs dcade je cientificadG. Nada mais havendo
a se tralar, a Presidente agradeceu aos represenlantes presentes e determinou a lavralura da presente ata sobre o Julgamento dos
Documentos de Habilitagao que, lida e submetida a discussao e deliberagao, foi aprovada e assinada pelos Membros da Comissao
PermanentB de Licitag6es e licitantes, encenando-se desse modo os trabalhos.

Nada mali havendo a constar, lavrou€e o presente termo que sere a3sinado pelos prcsentes.

MILENA NAIRA VIEIRA MACHADO
{"--0.-l. . t w)PRESIDETTTE
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DANIELA NEVES DE BRITO GARCIA/OUTROS

MEMBRO

DARLENE IIMA DOS SANTOS

MEMBRO

Assinatura do3 repnesentantes das emprcsas que estiveram pne3ettes na sosseo de iulga
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FELIPE FERREIRA SOARES

ICONSTRUTORA BVM EIRELI)

lorge Willian da Silva Alves

(COLOSSO CONSTRUTORA LTDA)
lo.

Brumado, 19 d6 Agosto de 2022


