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Atas

ATA DA 1ª SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

Ao decimo primeiro dia do mês de Agosto de dois mil e vinte e dois, às 09h15min, 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 construção da Praça Manoel Cardoso, no distrito 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 da seguinte empresa:
ÁGATHA CONTRUTORA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS– CNPJ N°. 00.794.379/000159, então única licitante credenciada. A habilitação e propostas de preços são alusivas à
tomada de preço nº. 005/2022. 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 do envelope de
HABILITAÇÃO, o presidente desta comissão, juntamente com os outros membros,
procedeu com a análise dos documentos ali contidos e, após reunião interna, às
09h50min decidiu declarar a empresa HABILITADA. Por ser a única licitante credenciada
e participante do processo em comento, a decisão proferida é impassível de
manifestações recursais. Ato jurídico perfeito. Logo após, às 10h00min, procedeu-se a
abertura do envelope contendo a Proposta de Preços da licitante, que ofertou o valor
global de R$ 229.985,56 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e
cinquenta e seis centavos). A licitante apresentou CD-R contendo os arquivos relativos as
planilhas em formato .xls. Ficou decidido que a Carta Proposta, as planilhas e o CD-R
serão enviadas ao departamento de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Serviços Públicos para analise e julgamento de acordo com as determinações do
instrumento convocatório. O resultado do relatório técnico emitido por tal departamento
será

divulgado

no

Diário

Oficial

do

Município

(https://sai.io.org.br/ba/itagimirim/Site/DiarioOficial) para que, após tal publicação, se
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tenha início à contagem dos prazos de recurso (cinco dias uteis), desde que devidamente
manifestado e motivado. Os recursos, contrarrazões e decisão, caso hajam, serão
apostados no seguinte portal: https://licitacao.itagimirim.ba.gov.br. Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada esta Ata, que vai assinada por todos os presentes.

Itagimirim, 11 de Agosto de 2022.
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