PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeI./Fax. (77) 3442-2134
Avenida Buriti, 291 - Centro
GOVERNO O:
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000

BURITIRAMA

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE TOMADA DE
PREÇOS N.° 00112020.

Ás oito horas do dia QUATORZE do ano de dois mil e VINTE, na sede da Prefeitura Municipal
de Buritirama - BA, situada na Avenida Buriti, n° 291, Centro, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação composta pelos seguintes membros: Jair Edi Marques dos Santos,
como Presidente, Gleison Viana Marques e Uelbem de Souza Cruz, como membros da citada
Comissão, o senhor ANIVON DE OLIVEIRA CARNEIRO, portador da CNH 04375616381
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO e CPF n° 013.373.965-16, representante da
empresa SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ

n. ° 27.469.10810001-84, com o objetivo de proceder a abertura das propostas de licitação na
modalidade de Tomada de Preços sob o número 001/2020, tendo como objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS
DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA - BA, conforme descrito no termo de
referência do Edital. O Edital da Tomada de Preços n.° 001/2020 foi amplamente divulgado nos
jornais,
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IV, da Lei Nacional n° 12527/2011. Dando início aos trabalhos o presidente solicitou a
credencial e os documentos de identificação, com poderes de representação na presente
licitação, do representante acima descrito, após análise da documentação, o Presidente da
Comissão franqueou a palavra aos presentes, e não havendo nenhum pronunciamento. o
Presidente da Comissão declarou credenciado o representante da empresa acima descrita
Dando continuidade aos trabalhos foram recebidos os envelopes: Documentação de
Habilitação e Proposta de Preços da empresa licitante acima qualificada, a seguir procedeu-se
a abertura dos envelopes contendo as Documentações de Habilitação, que foi avaliados e
vistados todas as suas folhas pelos membros da Comissão e pelo Licitante Credenciado, ato
continuo, foi verificado a autenticidades de todas as certidões emitidas pelas internet, não
sendo verificada nenhuma irregularidade, o Sr. Presidente da Comissão franqueou a palavra
aos presentes. Não havendo nenhum pronunciamento, imediatamente abriu o prazo para
interposição de recursos. quanto ao resultado da mesma, o qual foi renunciado expressarnente
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pelo licitante o direito ao recurso. Tendo sido renunciado expressamente a interposição de
recursos pelo licitante presente, o Sr. Presidente da Comissão declarou a empresa acima
descrita, habilitada, por atender plenamente as exigências contidas no instrumento
convocatório. Em seguida procedeu a abertura da proposta de preços da empresa habilitada,
que após análise detalhada da mesma, preços unitários e preço global, constatou o seguinte
resultado:

-

SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, inscrita no

CNPJ n.° 27.469.10810001-84, apresentou o valor global de R$ 506.546,17 (Quinhentos e
seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos). Conhecida a proposta

de preços, preços unitários e global, que ficam fazendo parte desta ata, como se aqui
estivessem transcrita, da Licitante habilitada, o Senhor Presidente da Comissão franqueou a
palavra aos presentes para qualquer manifestação sobre a proposta de preços, e não havendo
nenhum pronunciamento, imediatamente abriu o prazo para interposição de recursos, quanto
ao resultado da mesma, o qual foi renunciado expressamente pelo licitante o direito ao recurso.
Tendo sido renunciado a interposição de recursos pelo licitante presente a Comissão de
Licitação por unanimidade de seus membros decidiu pela classificação da empresa

SOUZA

DOURADO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ n.°

27.469.10810001-84, e declarou a mesma vencedora do certame com o valor global de R$
506.546,17 (Quinhentos e seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e dezessete

centavos), por este está abaixo do preço médio estimado pela administração e atender
plenamente as exigências do Edital. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente da Comissão
determinou o encerramento da reunião às 12:15 hs, da qual, eu, Uelbem de Souza Cruz,
relator, lavrei a presente Ata que após ter sido lida e aprovada pela Comissão e pelo Licitante
presente, vai pelos mesmos assinada.
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Gleison Viana Marques
Membro da Comissão

Bahia, 14 de fevereiro de 2020

Uelbem de Souza Cru
Membro da Comissão
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Souza Dourado Construções e Transportes LTDA
Licitante
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