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Atas

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

Ao vigésimo quinto dia do mês de Abril de dois mil e vinte e dois, às 09:00h, 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 reconstrução da ponte principal no povoado de União Baiana, neste
município. Foi dada a devida publicidade ao certame nos termos do que determina a Lei
Federal nº. 8.666/93, conforme cópias do extrato de publicação constante nos autos.
Findo o prazo para início da sessão, constatou-se a presença das seguintes empresas:
CONSTRUTORA STS LTDA – CNPJ Nº. 05.294.691/0001-05, então única licitante
credenciada, e a CAVALCANTE ENGENHARIA E ARQUITETURA – CNPJ Nº.
40.100.701/0001-17, que protocolou os seus envelopes no momento anterior a abertura
da Sessão Pública e não se fez credenciada para a mesma. A habilitação e propostas de
preços são alusivas à tomada de preço nº. 003/2022. Em seguida, foram entregues à
guarda da Comissão os envelopes contendo a habilitação e proposta de preços, com
exposição pública para verificação da inviolabilidade dos mesmos. Após a abertura dos
envelopes de HABILITAÇÃO, o representante da licitante credenciada foi instado a
rubricar todas as folhas de todas as habilitações. Logo após, às 10:25h, foi dada a
oportunidade ao credenciado pela CONSTRUTORA STS à se manifestar quanto aos
documentos de habilitação da concorrente, que por sua vez declinou a tal direito. Por
entender haver a necessidade de consultoria técnica do departamento de engenharia em
relação à Habilitação Técnica de ambas as licitantes, o presidente desta Comissão
declarou a Sessão Pública suspensa. Ficou decidido que após análise de relatório a ser
enviado por departamento técnico competente, será publicado o resultado do julgamento
da

habilitação

das

empresas

através

diário

oficial

do

Município

https://sai.io.org.br/ba/itagimirim/Site/DiarioOficial, para que, após tal publicação, se tenha
início a contagem do prazo de recurso de 5 (cinco) dias uteis, desde que devidamente
manifestado e motivado. Os recursos, contrarrazões e decisão serão apostados no

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 41QTLFEYJZNCQSO+9BIPRQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
25 de Abril de 2022
3 - Ano - Nº 1574

Itagimirim

(https://sai.io.org.br/ba/itagimirim/Site/DiarioOficial;

https://licitacao.itagimirim.ba.gov.br.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, que vai assinada por todos os presentes.

Itagimirim, 25 de Abril de 2022.

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR
PRESIDENTE DA COPEL
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