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tres  reais  e  quinze  centavos).  K  =  1,00.  Nada

a GOVERNO DA GENTE

ATA DA REUNIA0
DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAC6ES

Ao  quinto  dia  do  mes  de  maio do ano  de  dois  mil  e vinte  e  dois,  as  oito  horas  e trinta  minutos,  na  Av.  Sampaio,  n°
344,  Feira  de  Santana  -  Bahia  reuniu-se  sob  a  presidencia  da  Sra.  Sirleide  de  Oliveira  Rodrigues,  a  Comissao
Permanente de  Licitacao,  nomeada atrav6s do  Decreto  n°  12.575,  de  17 de  margo de 2022.  Presentes  ao certame
os seguintes  membros:  lanco de Souza  Pinho,  Francinildo  Pereira  de Jesus,  Anabel  Carneiro de  Oliveira  e  Edvaldo
da  Silva  Barroso  Junior.  Para  o julgamento  da  Licitagao  n°  007-2022  Tomada  de  Prego  n°  003-2022,  objetivando
Contratac;ao de empresa de engenharia  para dar continuidade a construeao da creche pr6-infancia tipo I, situada  no
Si'tio Matias,  no Munictpio de  Feira de Santana.  0 Departamento de Gestao de Compras e Contratac6es, em tempo
habil,  providenciou  a  divulgagao do  presente certame,  conforme determina  a  legislagao aplicavel,  e  na  data  e  hora
designada  compareceu  a  seguinte  empresa:  1)  GFMC  CONSTRUCOES  LTDA-ME,  representada  pelo  Sr.  Gilson
Costa  Matos  Filho,  portador do  RG  n° 7921252237  SSP/BA.  Ap6s  uma tolerancia  de dez minutos,  sem  que outros
concorrentes   acudissem,   solicitou   as   documentae6es   da   licitante  acima   nominada   e   passou-se  a   analisar  os
documentos   referentes   ao   Credenciamento.   A   empresa   GFMC   CONSTRUCOES   LTDA-ME,   foi   considerada
CREDENCIADA.  Aberto  o  envelope  n°.   01   referente  a  documentaeao  de  Habilitagao  da  empesa  foi  realizada
consulta,  em  anexo,  junto  ao  site  da  Superintendencia  de  Seguros  Privados  -  SuSEP,  a  fim  de  confirmar  o
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`,envelope de  n° 02  referente a  Proposta  de  Prego  da  referjda  empresa,  a  mesma  foi consjderada  CLASSIFICADA.

Adotando   o   crit6rio   de    menor   prego   global,   foi    declarada   VENCEDORA   do   certame   a    empresa   GFMC
CONSTRUC6ES  LTDA-ME,  com  o valor de  R$ 2.158.603,15(dois milh6es cento e cinquenta e oito mil seiscentos e

qual foi lavrada a  presente ata  por mim
devidamente assinada pelos membros

ais  havendo  digno  de  registro,  encerrou-se  a  presente  sessao,  da
Jailson  Nery Silva,  que secretariei os trabalhos e digitei e vai

da Comiss Permanente de Licitacao e Licitante Presente.

Feira de Santana, 05 de maio de 2022.

sir,e,dffiejraRodrjgues
Presidente da CPL

Anabel Cam o de Oliveira
Comissao

Ianco de Souza' Pinho
Membro da Comissao
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