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Atas

VEREÞA
tnmrõra w¡d.lha.L
Municfpio de Vereda I Estado da Bahia
"ATA DE REUNTAO DA COMTSSÃO pTnUnNENTE DE LTCTTAçOES OR PREFEITURA MUNfCfPtO
DE VEREDA DE VEREDA, REALIZADA PARA ABERTURA DE HABILITAçAO, PROPOSTAS E
JULGAMENTO DA TOMADA DE PREçO No 013-2022."

horas e trinta minutos do dia vinte e dois do mês de junho o ano de dois mil e vinte dois,
na sala da Comissåo de Licitaçä0, institufda pela Portaria no.15812022, desta Prefeitura Município
de VEREDA, reuniram-se os membros da Gomissäo Permanente de Licitação e proponente, para
abrirem os envelopes de Documentaçåo e Propostas de Preços referentes à TOMADA DE PREçO
No, 013-2022, que tem por objeto a Contratação de empresa para Construgåo de Areninha,
conforme Termo de Gonvênio no 02112022 celebrado entre a Superintendência dos Desportos do
Estado da Bahía-SUDESB e o Municlpîo de Vereda e a Prefeitura de Vereda. Dando por aberta a
sessåo verificou-se as empresas presentes: CABRALIA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ
sob no 22.547.43210001-50, representada pelo Sr, Marcelo Bonelfa Scaramussa, portador do CPF
n0 708.102.575-72. A Srå. Presidente da Comissåo recebeu os documentos de credenciamento da

empresapresenteeverificouoenvelopedentlmerol-HABILITAçÃOenúmero2-PROPOSTA
DE PREçOS, estando todos lacrados, o que foi atestado pelos membros desta comissä0, com
todos os presentes, que rubricaram todos os envelopes, retornando à posse da Presidente da

-

Comissäo. Em seguida abriu o envelope número '1 HABILITAÇAO, rubricando os documentos de
habilitaçåo. Após a análise pela comissåo de licìtação de toda documentaçåo ficou constatado que
a empresa CABRALIA CONSTRUTORA LTDA no envelope de habilitaçäo continha toda
documentagåo de acordo com o Edital, ficando assim, classifícadas para a segunda etapa do

certame da TOMADA DË PREçO de no 013-2022, procedeu, em conjunto com os membros da
comissåo, å análise das documentaçöes apresentada pela empresa, conclufram, juntamente com
todos da comissåo, por HABILITAR a EMPRESA CABRALIA CONSTRUTORA LTDA, por terem
cumprido com os dispostos no Edital de TOMADA DE PREçO de no 013-2022 e, ter atendido å Lei
Federal no. 8.666/93. Em seguida, com a concordância da empresa, deu prosseguimento à
abertura do envelope de nrlmero 2
PROPOSTA DE PREçOS da empresa CABRALIA
CONSTRUTORA LTDA com o valor globalde R$ 913.676,43 (novecentos etreze mil, seiscentos e
setenta e seis reais, quarenta e três centavos). Após a abertura do envelope de número 2
PROPOSTA DE PREÇOS, todos os presentes, membros da comissåo e licitante, rubricaram a
proposta, por ter atendido também na Proposta de Preços todas as condiçóes do Edital TOMADA
DE PREçO n. Q13-2022 e da Lei Federaf n. 8.666i93. Perguntado pela Sr¡. Presidente se algum
dos presentes, membros da comissåo ou liciiante teriam alguma observação a tazer em relaçáo a
proposta apresentada, e sendo de todos negativa a resposta, após cuÌdadosa análise, toda a
comissåo de licitaçåo consagrou como vencedora a empresa CABRALIA CONSTRUTORA LTDA,
cujo valor total foi de R$ 913.676,43 (novecentos e treze mil, seiscentos e setenta e seis reais,
quarenta e três centavos), por atender todas as condigöes do Edital. A Sra. Presidente da

-

-

Comissão de Licitaçöes perguntou ao licitante se

a

mesma concordava com

o

resultado e

renunciou explicitamente ao direito de recorrer da decisão que a Lei Federal no 8.666/93 lhe faculta.
Não havendo mais nada a tratar a Presidente declarou encerrada a sessäo, lavrando à presente
ue será assinada
los Membros desta
P

Membro
Membro
CABRALIA CONSÏRUTORA LTDA

t,

nova hlslória
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ERRATA: Ata da Tomada de Peço 013-2022. Onde se lê: Verde Vales Ltda. Leia-se: Cabralia
Construtora Ltda.
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