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ATA COMPLEMENTAR 
 
Ato contínuo ao sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, referente à Licitação 
nº 136-2021 Tomada de Preço nº 016-2021, objetivando contratação de empresa de engenharia 
para execução da reforma do prédio do antigo CICAF, quando a CPL resolveu SUSPENDER a 
sessão para encaminhar as documentações de habilitação ao setor técnico para análise da 
comprovação de aptidão técnica-profissional e operacional. 

No dia 07 de fevereiro de 2022, a CPL encaminhou ofício 43/DGCC/2022 para a Superintendência 
de Operações e Manutenção – SOMA, para análise técnica dos atestados. 

No dia 25/02/2022, retornou o processo com o Relatório de Análise de Atestado das empresas FMS 
CONSTRUÇÕES E OBRAS DE URBANIZAÇÃO EIRELI e AL CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA em que ambas as empresas atendem as exigências técnicas 
operacionais como também as técnicas profissionais. 

No dia 28 de fevereiro de 2022, a comissão permanente de licitação realizou diligência quanto a 
disponibilidade financeira líquida – DFL, confirmando a afirmação da FMS CONSTRUÇÕES E 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO EIRELI de que não possui nenhum contrato vigente junto ao município 
de Feira de Santana. 

Diante do exposto, apesar de atender as exigências técnica operacional e técnica profissional 
resolve a CPL considerar a empresa AL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, 
INABILITADA, por descumprir o item 10.5 alínea “e.2”, em conformidade com a alínea “e.3” do 
mesmo item, e considerar a empresa FMS CONSTRUÇÕES E OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
EIRELI, HABILITADA.  

Adotando o critério de menor preço global, declaro VENCEDORA do certame a empresa FMS 
CONSTRUÇÕES E OBRAS DE URBANIZAÇÃO EIRELI com o valor total de R$ 312.478,38 
(trezentos e doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), K= 1,08. ABRE-
SE PRAZO RECURSAL. 

 
Nada mais havendo digno de registro, encerrou-se a presente ata. 

 
 

Feira de Santana, 01 de março de 2022. 
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