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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL BRUMADO

CNPJ: 14.105.70410001-33 Telefone: VT3ML-87O0
Endettgo: Praga Cel. Zeca Leite, 415 - Centro Flg n.
CEP: 46100-000

PRE-.-trtuR^

OBJETO DO PROCESSO

Tomada de precos

TP23-202l2-1

P L Nrimero Procosao i Lzgl2o22

do Proceaso: 2olo7 /2022

DE sRI IMAD.,

Atender despesa com contrata€o de empresa para pre$ageo ds servigos de pavimentagEo de Ruas nos Bainos
Bararinas, Esconso, Malhada Branca, Novo Brumado, Olhos d'Agua, Rodovierio 6 Santa Tereza, conforme especmca@s
e quantitativos constantes no Termo de Refgr6ncia em anexo.

ATA 2. DE JULGAMENTO DE PROPOSTA TOMADA DE PRECOS

No dia 12|O9DO2. as 09:07 horas, reuniram-se os membros da Comisseo de Licita€o, designada pela(o) Decreto No
41412021, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para fomecimonto elou execugao dos
itens doscritoE no Processo Licitat6rio No 12912022 na modalidade de Tomada ds pregos. lniclalmente proc€deu-se a
leitura do toor das pro@stas para estudo s anelise de prego e outos fatores previstos no edital. Logo ap6s julgadas as
propostas, a comisseo emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conformo ssgue abaixo:

PARECER DA COMESAO

RETORNO DOS TRABALHOS. Ap6s suspenseo dos trabalhos para an6lise dos questionamentos e a devida verificageo
das condig6os de habilitagao das licitantes, pela Comissao, ds 09:00 (nove horas) do dia 161O912022, reabriu-se os trabalhos
intemos para retomar o andamento da Tomada de Pregos No 2r2O22, tendo comparecido os representantes das empresas:
MEIRA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS ElRELl, CNPJ No42.846.413/0001-31; CONSTRUTORA BVM ElRELl, CNPJ
No 11.043.4840001-72 e VISION CONSTRUTORA LTDA, CNPJ No 20.376.256/000145, je devidaments credonciados em
momento oportuno.

Apr6s an6lise cIiteriosa dos documentos de habilttageo das licitantes concorrentes, bem como dos questionamsntos
apresentados, passou a Comisseo a proferir a seguinte deciseo: foram consideradas HABILITADAS n€sle Certame as
empresas: CONSTRUTORA BVM EIRELI e VISION CONSTRUTORA LTDA, j6 que cumpriram com todos os requisitos de
habilitagAo juridica, regularidade fiscal e babalhista, qualificageo t6cnica e econ6mico-financoira, bem como demais
doormentos previstos no instrumento convocat6rio.

Dando continuidade aos tsrmos da deciseo desta Comisseo Julgadora, foi considerada INABILITADA a licitante: MEIRA
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS ElRELl, CNPJ No42.846.41310001-31, apesar de nao ter havido questionamento por
partes dos licitantes, a CPL apurou que a gmpresa apressntou os documentos rehtivos a qualificageo t6cnica em
des formidade com o itom 14.Sb" do edital, pois a'CAT' apresentada refure-se apenas a'assinatura de responsabilidade
t6cntd de uma pavimenbgeo no valor ae n$i eO. oOO,OO (cdnto e finta mil reais). Esse servigo apresontado'na CAT neo
contempla o objeto do cortame, que conesponde a "execufro de pavimentageo; o valor do confato tamMm mostra que o
'servigo' de pav,montagao nao este contemplados, pois 30.@0m2, em valoros do pr6prio edital (R$82, 00 p/ m') que darh um
valor de R$2.2160.000,00 (dois milh6es quatrocentos e sessgnta mil reais).

Ato continuo e ap6s decisao proferida nos termos acima transcritos, a Comissao Julgadora franqueou a palavra aos lichanteg
presentes para manifesta€o recursal, tendo as empresas manifestado que n6o t6m intengao ds interpor recurso sobre a
decisao.

Ato continuo procedeu-se, entao, a ab€rtura do Envolope 'Z-PROPOSTA DE PREqOS, contendo a Proposta d6 Prego das
licitantes habililadas, as Empresas: CONSTRUTORA BVM ElRELl, com Valor de R$1.811.147,10 (um milhao oitocentos e onze
mil cEnto o quarenta e set6 reais e dez centavos); VISION CONSTRUTORA LTDA., com Valor do R$1 .733.248,30 (um milhao
setecentos e trinta e tres mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

Ap6s anelise criteriosa das propostas de pregos das licitantgs conconentes, passou a Comiseao a proferir a seguinte docisgo:
verificou-se que a proposta de prego da Empresa VISION CONSTRUTORA LTDA ap€sar de ter apres€ntado o menor
valor, est6 sm desconformidade com o €dital uma vez que a composiggo orgamentaria tem como profissional para
assentamento de pavimonta*o de paralelo servontes, sendo que o profissional apto para esse tipo de atividade 6 o calceteiro,
sendo assim foi apresontado profissional que nao tem expEriAncia para esse tipo de servigo, conforme basg nacional que seo
usados como referencia; foi apr$entado uma composigao de encargo social com e colunas com
desonerageo, havondo deste modo divergoncias pois uma emprosa nao pode os socrarg e a
composiggo ds BDI foi observado que os limites mlnimos e m6ximos estio fora do de dados TCU
2622, ficando deste modo DESCLASSIFICADA s proposta da reforida em
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verific{tdo que a proposta de pregos da
convocat6rio, pelo que se

CONSTRUTORA BVM EIREL| atende as es cag6es do instrumento
declarou a ctAssrFl da mesma

Ato contlnuo, verificou-so que a Empresa CONSTRUTORA BVM EtRELt
oitocentos o onze mil csnto e

, sagrou vencedora do certame com o Valor de R$
quarenta e sete reais e dez contavosR$1.811.147,10 (um milhdo

Pardclpante: CONSTRUTORA BVM EIREL|

Item Especlficagao Qtd Unidad Marca Valorunit rlo Valor Total

Dando seguimento, todos os documentos foram assinados e/ou rubricados pelos membros da Comissao permanenle d6
Licitag6es e pelas licitantes presentes. Questionada as empresas presentes iobre a inten@o de reconer do julgamento da
Comisseo, ostas manifeetaram que luo tem intoresse em 

'reconei. 
Nada mais havendo a se tratar, a presid6nte Suostituta

agrade@u aos presentes e determinou a lawatura da presente ata que, lida e submetida a discussgo e detioeragao doi
presentes, foi aprovada e assinada polos Membros da Comissao Permanonte de Licitagoes e licitantes, encenando-se desse
modo os trabalhos. Posteriormente, sere o processo licitat6rio levado ao conhecimen-to do Excelentiesimo Senhor prefeitoMunicipal, para a indispensavel adjudicagEo e homologaggo.

1 assBurauENTo DE MEIo-FIo coNFEccloNADo EM
CONCRETO P RE.FAERICAD O, DIMENSoES 8OX1OX1OX3OCM
COM PELO MENOS MEIO METRO DE ATERRO ESCORANDO O
MESMO ATE A ALTURA FTNAL DO MEIO.FIO.

2 CIMA DE TRAVAMENTo EM coNcRETo ARMAD0, sEmO
30cMx15CM.

3 'ORTE E ATERRO COMPENSADO

4 \+euunuta$o EM pARALELEpfpEDo soBRE coLcHAo DE
ARE1A RBJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRAQO 1:3

5 RNGULARIZAEAO E COMPACTAEAO DO SUBLEITO ATtr 2OCM
DE ESPESSURA

4.947,000 M

203,000

1.260,000

20,772,500

20.772,500

32,550 762326,A5

M

M3

M2

M2

41,850

13,950

76,260

1,860

Total Parficipanto

8.495,55

77.577,OO

1.584.110,85

38.636,85

1.811.'t47,10

de

Brumado, L6/09/2ozz

As6lnatura doE t€pngsentantes dae empresas q

FELIPE FERRXIRA SOARES

(CoNSTRU?ORA BVM EIRXUI

ea
ue eatlveram prasentes na aosseo do Julgamento:

Nada mais havendo a tratar, foi encenada a reunieo de julgamento, da gualfoi assinada a presente ata pgla ComisseoLicita€o e pslos ropresenlantes das proponentes.
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MARINE MEIRA

(MBIRA ENCENHARIA E BMPREENDIMENTOS EIREU)

AROLDO MIRANDA MEIRA

(!1Sl0N CONSTRUmBA LTDA)

A8slnaalra do pr€go€irc e dos membms da comleslo que saffveram pmaentes.

DANIELA NEVES DE BRITO GARCIA/OUTROS

MBMBRO

DARLENE LIMA DOS SANTOS

PRESIDENTE

MARGARETE ALMEIDA CASSEMIRO

MBMBRO
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