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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTo »l r,rcrraçÃo
CARTA CONVITE N" OO2-2O22CC

PROCESSO N)MINISTRATICO N" 0«12022
CARTA CONYITE N' OO2-2O22CC

pnÊnunur,o
Às dez horas do dia doze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se a Comissão permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de Caern - Bahia, nomeada através da Portaria n" Ol3t2O22, composta
por seus membros: Simone Silva Andrade, Marcos Andre da Silva Gomes e Henrisson Allef Alencar
Carvalho, na sala de Licitações e Contratos, situada a Praça Desembargador Souza Dias, 18, Centro, Caém -Búia, para receber, examinar e emitir parecer acerca dos envelopes de habilitação e pÍoposta de preços da
licitação na modalidade Carta Convite f 002-2022, cujo objeto é a contràtação de emprese
especializada do ramo de engenharia cMl, para execução, mediante o regime de empreitada po. preço
global' de obra de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas na sede do Municipio de
Ceém./BA, conÍorme especiÍicações contidrs no edital e seus anexos.

A Presidente da comissão permanente a" fy"#IJ;nX'ItP"o",no. expticando aos presenres que roram
convidadas Para apresentar propostâs e documentos de habilitação comas seguintes empreMs: SANTOS ALMEIDA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, SILVA BRÂNDÃO T,TN.I E FREIRE SILVÀ CONSTRUTORA, SCTTdO

estendido o convite a quem tivesse interesse, publicando no mural, DOEM, DOU e Jomal de Circulação o competente
Aviso de Licitação e seu Editâl disponibilizado, na íntegra, no site oficial do Município. Dando prosseguimÁnto ao
certame, foi constado a pÍesença das seguintes empÍesas: l) SANTOS ALMEIDA CONSTRUÇÃO CfVIL LTDA,
inscrita no CNPJ n" 31.698.26710001-28, representada neste ato pelo Sr. Marcos Antônio dos Santos da Silv4 portador
do RG n" 1480794740 e CPF n' M5.332.395-28; 2) FREIRE SILVA CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ n"
37.154.40510001-94, rcpresentada neste ato pelo Sr. Janiclei Custódio da Paixão, poÍtador do RG n" 2682698 e CpF n"
022.044'001-81, sendo manifestado o interesse dos representantes das demais empÍesÍrs pres€ntes em apenÍ§
protocolar seus envelopes conforme a seguir identificadas: vÁRZEA CoNSTRUÇôES E SERVIÇOS LTDA
ME CNPJ n" 17.620.319/Íl{X}l-12; DF ENGENHÂRIA & TRANSBORTES LTDA, CNPJ n" 33.097.25S/0ün-73
e GMM - CONSTRUTORA E SHAMAH CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ n' 17.947.812/0fi)t-41, não
permanecendo na sessão os seus ÍepÍesentantes.

Antes de dar início aos trabalhos, a Comissão de Licitação aguardou 15 minutos, mas nenhuma outra empresa
comP:rÍEceu para o certame. Após o prazo de toleÉncia" a Sra. Presidente deu andamento aos trabalhos.

Antes de dar início aos trabalhos, a Comissão de Licitação aguardou 15 minuios, mas neúuma outra empnesa
comPaÍeoeu Para o certame. Após o prazo de tolenânci4 a Sra. Presidente deu andamento aos trabalhos, Íegistrando
que compareceram os represencantes das empresas convidadas, antes do horário marcado para inicio do certame, sendo
que todos os representantes manifestaram inÍeress€ em apenas protocolar os seus respectivos envelopes ..4" e ..8", não
se mantendo para a sessão.

Ato contínuo a Com ssao Permanen te de Ltcl taçâo passou a proceder a abernrra dos enYeloPes con tendo os
documentos de húil tâção passando-os então pelo cn o do S memb ros da Comissão Permanente de L c tâçâo e
licitantes presentes, os quais após conferência e assinaturas dos documentos apresentados apresentaram as

e a emprern SIIAMAH CONSTRUTORA EIRELf, apÍesentou a Certidão do CREA Físi
Endercço: Prrça Desembergador Souza Dias, lt, CentÍo, Caém-Bthiâ CEp.: 44730-m0
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como a Certidiio do CREA Juridicos com a validade em 31.03.2022, apÍesentando também a Cerridão de Concordata e
Falência emitido en Ol -03.2022, constatando assim que as referidas certidões encontram-se velcidos para o certaÍne,
foi pontuado também que a empresa VÁRZEA CONSTRUÇOES E SER\rIÇOS LTDA ME, não apÍesenrou junro a
sua documentação o CREA Juridico, constanto apenâs o CRIA fisico de forma duplicad4 após anráúise das pontuações
feitas pela mesa licitante a CPL, após análise minuciosa poÍ paÍte da CPL restou corroborado a veracidade das
pontuações apresentadas. Sobre a empresa DF ENGENHARIÂ & TRANSPORTES LTDA, foi constatado a

apÍesentação da certidão municipal vencida em 27.03.2022, sendo a empresa Enquadrada como ME, tendo direito aos
beneficios constante do Aí 43, panigrafo l" da Lei 123/2006, alterada pela Lei Complementar n' 147/2014, que
concede prazo de 05 dias, caso haja alguma Íestrição na compmva@o da regularidade fiscal e trabalhis6 para
apresentação de nova certidão, necessário dar maior celeridad€ ao pÍ(rc€sso a CPL decide consultar a referida cenidão
no site da Prefeiora de Jacobina onde restou constatâda que a empresa já possuía uma nova certidão ernitida em
25.01.2022 com validade até 24.04.2022, sendo a certidão impressa por esta comissão e rspassada para que todos os
presentes verificasse e rubricasse comprovando a sua análise, restando a pendência sanada no ato da s€ssão. Diante
das pontuações que se fizeram necesúrias transcrever, esta comissão chega a conclusão de que as exigências
editalícias neo foràm plenamente atendidas, declarando írs empresas VARZEA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS
LTDA e SHAMAH CONSTRUTORA EIRELI ME, INABILITADAS para o certame. Das demais empresas
participantes ficou constatado a regularidade de úodas as licitantes quanto as exigências do edital, declarando-as entiio
como SIIABILITADAS', tendo sido julgadÀs todas as empresas paÍicipantes de acordo com os preceitos legais da
Lei Federal n'. 8.666/93 e suas alterações, bem como de acordo com as noÍrnas estabelecidas no edital da CaÍra
Corite n" N2DO22.

Ato continuo, resumiu a CPL a fase de habilitaÉo deste certame: SANTOS ALMEIDA CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA, FREIRE SILVA CONSTRUTORA e DF ENGENHARIA & TRANSPORTES LTDA, encontram-Í;e
halilitadas para a póxima fase do certame por atenderem a todas as disposições do edital, enquanto as empnesÀsr

VARZEA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA e SHAMÂII CONSTRUTORÁ EIRELI ME Íestaram
inâbilitrdas pelas razões já rcgistradas acima. Fica a sessão declarada SUSPENSA. ficando convocadas todas as

empÍ€síls interessadas sobre o interesse de impetrar recusos das decisões da Comissão, sendo o prazo abeío a contar
da publicação desta Atâ.

Publique-se o resultado da fase de habilitação no Diário Oficial Eletónico do Município DOEM e no portal da
inlerlaet vrttv.tttam-hu.sr»'. hr. Nada mais havendo, eu, Simone Silva Andrade, Presidente da CPL do Municipio de
Caem/BA, eÍlceÍTo a prcsente s€ssão e lavro a presente ata que, em sinal de apÍDvaÉo, que vai assinada por mim e por
todos os presentes.

SIMON RÂDE
Presi te da Comissão

MARCOSANI) A SILVA GOMES HENRISSON CARCARVALHO
Me Membro

TRUÇÃO CIVIL LTDA
?n,t

C SILVA C
Sr. Marc s Antônio Janiclei Custódio da Paixão

Endereço: Preça DesembrÍgâdor Souzr Dias, €nfto, Crém-Bahi.N CEP.: 21473(HXXI
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