Prefeitura Municipal de Itagimirim
Segunda-feira • 27 de Junho de 2022 • Ano XVIII • Nº 1633
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Atas ................................................................................................................................ 02 a 03

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Luis Carlos Junior Silva de Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Rua São João, 01 - Centro Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTDBRKRGN0I1ODHFMDDFND

Segunda-feira
27 de Junho de 2022
2 - Ano XVIII - Nº 1633

Itagimirim

Atas

ATA DA 2ª SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

Ao vigésimo sétimo dia do mês de Junho de dois mil e vinte e dois, às 09:10h, na Sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Itagimirim, reuniu-se a Comissão designada pelo
Decreto nº. 19/2022 e instaurou-se a 2ª 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 à realização desta Sessão nos termos do que
determina a Lei Federal nº. 8.666/93, conforme consta no aviso publicado na edição nº
1626 do DOM, em 20/06/2022. O envelope contendo a Proposta de Preços,
unanimemente reconhecido como incólume, foi devassado às vistas de todos os
presentes, com exceção do envelope da empresa CAVALCANTE ENGENHARIA E
ARQUITETURA – CNPJ Nº 40.100.701/0001-17, que foi declarada inabilitada e deixou
decair o seu direito à recurso administrativo. Os valores foram cantados em voz alta pelo
presidente desta Comissão, que assim ficaram: CONSTRUTORA STS LTDA. CNPJ:
05.294.691/0001-05. Valor Global: 269.007,95 (Duzentos e sessenta e nove mil, sete
reais e noventa e cinco centavos). Foi entregue CD-R contendo os arquivos das planilhas.
Registra-se a presença do Eng. Civil e Subsecretário de engenharia da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Isac dos Santos Gusmão – CREA:
201470393-0/3000046156–BA, que foi instado a auxiliar a Comissão na análise técnica
da Proposta apresentada. A licitante não designou representante a esta Sessão Pública.
O Subsecretário de Engenharia ratificou a conformidade da Proposta apresentada pela
licitante e, desta forma, esta Comissão a julga CLASSIFICADA. Este resultado é passível
de manifestações recursais que, se for o caso, deverão ser encaminhadas a CPL através
dos seus canais oficiais: licitações@itagimirim.ba.gov.br ou (73) 3289-2140, ramal: 212.
Fica determinado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas como referência de tempestividade
a tais manifestações. Todos os documentos relativos a este processo licitatório estarão
disponíveis para download no site oficial do município. Às 09:35h a Sessão Pública foi
declarada encerrada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata, que vai assinada
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por todos os presentes.
Itagimirim, 27 de Junho de 2022.

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR
PRESIDENTE DA COPEL

CONSUÉLIA PEREIRA DA SILVA
MEMBRO

EDSON LIMA DE ASSIS SILVA
MEMBRO
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