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SETOR DE LICITAÇÕES
ATA DE TOMADA DE PREÇOS N°04/2021.

Ao oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um às nove horas, no auditório
da Escola Municipal Plínio Pereira Guedes, localizado no Bairro das Palmeiras na Sede do
Município de Maragojipe- BA, reuniram-se em sessão pública a Comissão de Licitação,
sob a presidência do Sr; GLAILSON ALVES MEDINA, e os membros: MANUELA DA
CRUZ DE ANDRADE e DENILSON SILVA CARVALHO, todos integrantes da Comissão
de Licitação, constituída pelo Decreto nº31/2021 de 26 de março de 2021; incumbida
legalmente de realizar o procedimento licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº
04/2021, oriunda do Processo Administrativo de nº173/2021, expediente da Secretaria
Municipal de Planejamento, cujo objeto é a Contratação de empresa para a execução de
obras e serviços para construção de uma unidade escolar com 06 salas de aula na
Localidade de Ponta de Souza no Município de Maragojipe, conforme condições
estabelecidas no Edital de Tomada de Preços 04-TP/2021 e seus anexos, publicado no
Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município e Jornal de Grande Circulação, no dia
29 de março de 2021. Dando início à sessão, fica constado na presente ata que devido à
suspensão da primeira sessão realizada no dia 14 de abril de 2021, tendo em vista o
grande número de participantes, e o local ser pequeno para comportar todos os presentes,
contrariando assim, aos protocolos de cuidados para o controle do Covid 19, ficou
estabelecida naquela data, que seria publicada uma convocação no diário oficial do
Município, para a continuidade do certame, neste sentido, foi publicada a Convocação no
Diário Oficial do Município no dia 01 de junho de 2021, quarta-feira, Ed. N° 3389, pág. 3,
em atendimento ao Item 30.14 do Edital. Em ato contínuo fica registrado que
compareceram ao certame os representantes das empresas: A Sra. Carolina Santos
Pereira, representando a empresa ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e
o Sr. Vládson Gomes da Silva, neste ato considerado credenciado, conforme documentos
apresentados nessa sessão, representando a empresa NERGES CONSTRUÇÕES
EIRELI. Seguidamente, foi informado aos presentes que foram analisadas pela Comissão
o credenciamento das empresas e que todas atenderam ao exigido no Edital, portanto,
foram declaradas credenciadas. A seguir as empresas credenciadas: LOCOMAX
TRANSPORTES, NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI, ENOVA CONSTRUTORA LTDA,
KRS CONSTRUTORA EIRELI EPP, ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA, F&E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA, MATTOS CONSTRUTORA LTDA,
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA, TEKTON CONSTRUTORA LTDA, KFN
ENGENHARIA LTDA, ACISA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, GRS SILVA
CONSTRUÇÕES EIRELI, WGR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, LOCOMAX
TRANSPORTES EIRELI, DUPLO ENGENHARIA LTDA, FORTE SERVIÇOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA, JAUÁ
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
LTDA, CARVALHO ENGENHARIA E TRANSPORTES E JR EMPREENDIMENTOS
LTDA. O Presidente passou o credenciamento para o crivo das licitantes presentes, não
houve questionamentos sobre o credenciamento por parte das empresas presentes, então,
o Senhor Presidente, iniciou a abertura dos envelopes contendo os Documentos de
Habilitação, e inicialmente foi constatado que a empresa DUPLO ENGENHARIA LTDA
apresentou a proposta de Preços no Envelope de Documentos de Habilitação. Após a
abertura dos documentos de Habilitação Jurídica das demais Empresas, o Senhor
Presidente, passou os documentos para o crivo dos representantes das empresas
presentes e demais questionamentos. O representante da empresa NERGES
CONSTRUÇÕES EIRELI questiona os documentos de habilitação da empresa: TEKTON
CONSTRUTORA LTDA que apresentou a certidão Federal vencida, a empresa
LOCOMAX TRANSPORTES não apresentou Atestado operacional e apresentou o mesmo
Engenheiro civil da empresa ENOVA CONSTRUTORA LTDA, a empresa ACISA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS apresentou declaração de indicação de equipe
técnica do seu engenheiro responsável assinado pelo mesmo com data anterior à
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publicação do Edital em desacordo com o item 18.6. a empresa ENOVA CONSTRUTORA
LTDA apresentou o mesmo Engenheiro civil da empresa LOCOMAX TRANSPORTES, a
empresa WGR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI não apresentou a inscrição
Municipal, item 18.3 alínea “b” do referido Edital, a empresa KRS CONSTRUTORA EIRELI
EPP, apresentou todas as suas CATs com registro de Atividade em andamento, com
exceção de um atestado que não tem nenhuma relevância com a obra objeto dessa
licitação e a empresa MATTOS CONSTRUTORA LTDA apresenta atestados de
Capacidade Técnica Operacional e Profissional não compatível por similaridade com a
obra objeto dessa licitação. Seguidamente foi passada a palavra para a representante da
empresa ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA que questiona também a
Habilitação da empresa ENOVA CONSTRUTORA LTDA que apresenta o mesmo
responsável técnico da empresa LOCOMAX TRANSPORTES, que a empresa LOCOMAX
TRANSPORTES não apresentou Atestado operacional. O Presidente da Comissão diante
dos questionamentos feitos pelas empresas presentes, resolve suspender a sessão,
comunicando a todos que os questionamentos serão analisados em Sessão Interna pela
Comissão, com o apoio da Assessoria jurídica do Município, do Ato será lavrada Ata, cujo
resultado será divulgado no Diário Oficial do Município, quando a partir desta data será
observado o prazo recursal previsto na Lei 8.666/93. Nada mais requerido nem a tratar, a
sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pela
Comissão e pelos licitantes presente em 08 de junho de 2021 às 16:20min.

GLAILSON ALVES MEDINA
PRESIDENTE

MANUELA DA CRUZ DE ANDRADE
MEMBRO

DENILSON SILVA CARVALHO
MEMBRO

EMPRESAS PRESENTES:
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