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Atas

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

Ao décimo sétimo dia do mês de Março de dois mil e vinte e dois, às 09:05h, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Itagimirim, reuniu-se a Comissão designada pelo
Decreto nº. 19/2022 e instaurou-se a sessão pública relativa ao processo licitatório em
epígrafe, autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal e cujo o objetivo é a contratação de
empresa para execução de obras e serviços de engenharia para recuperação do
pavimento e construção de sistema de captação de águas pluviais, neste município. Foi
dada a devida publicidade à realização desta Sessão nos termos do que determina a Lei
Federal nº. 8.666/93, conforme cópia do extrato de publicação constante nos autos. Findo
o prazo para início da sessão, constatou-se a presença da seguinte empresa
devidamente representada e credenciada, qual seja: CONSTRUTORA STS LTDA – CNPJ
Nº. 05.294.691/0001-05. Os envelopes contendo as propostas de preços, unanimemente
reconhecidos como incólumes, foram devassados às vistas de todos os presentes, com
exceção do envelope da empresa CONSTRUTORA MARPEZ, que foi declarada
inabilitada e deixou decair o seu direito de recurso. Em seguida, foram cantadas em voz
alta pelo presidente da comissão, os valores das Propostas de Preços das empresas
habilitadas. Assim foram: AGATHA CONSTRUTORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
CNPJ: 00.794.379/0001-59 - PREÇO: R$ 400.046,67 (quatrocentos mil quarenta e seis
reais e sessenta e sete centavos), todas as planilhas exigidas no edital foram
apresentadas na proposta da licitante, bem como as declarações. Não apresentou CD-R
ou Pen-Drive; TERRA NOVA CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCADORA, CNPJ:
15.702.731/0001-56 - PREÇO: R$ 354.451,27 (trezentos e cinquenta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), todas as planilhas exigidas
no edital foram apresentadas na proposta da licitante, bem como as declarações. A
licitante apresentou CD-R; CONSTRUTORA STS LTDA, CNPJ: 05.294.691/0001-05
PREÇO: R$ 370.172,34 (trezentos e setenta mil cento e setenta e dois reais e trinta e
quatro centavos), todas as planilhas exigidas no edital foram apresentadas na proposta da
licitante, bem como as declarações. A empresa não apresentou o Pen-Drive ou CD-R.
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Ao representante da empresa CONSTRUTORA STS LTDA foi dada a oportunidade de
fazer vistas em todas as propostas das licitantes, que declinou do seu direito de fazer
qualquer tipo de consideração. Em seguida, o presidente da comissão anunciou que as
Propostas de Preços seriam encaminhadas ao departamento de engenharia da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos para análise e emissão de parecer
técnico. Foi determinado que o resultado da análise das propostas seria divulgado através
do Diário Oficial do Município (https://sai.io.org.br/ba/itagimirim/Site/DiarioOficial). Às
09:42h a Sessão Pública foi declarada encerrada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada
esta Ata, que vai assinada por todos os presentes.

Itagimirim, 17 de março de 2022.

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR
PRESIDENTE DA COPEL

CONSUÉLIA PEREIRA DA SILVA
MEMBRO

EDSON LIMA DE ASSIS SILVA
MEMBRO

CONSTRUTORA STS LTDA – CNPJ Nº.
05.294.691/0001-05
EMPRESA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EFJC1FV/VXV7IFGCAHPOBW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

