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ATA DA REUNIAO
DA cOMissAO PERMANENTE DE LiciTAeoEs

Ao vig6simo dia do mss de junho, do ano de dots 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  interina do  Sr.  Petronib  Rodrigues  de  Lima Rocha,  a
Comissao Permanente de Licitagao, nomeada atrav6s do Decreto n°  12.575,  de  17  de margo de 2022.  Presentes ao
certame os seguintes membros: Francinildo Pereira de Jesus e Luciana Lima Flores Nascimento, para o julgamento da
Licitacao n° 45-2022-02L Tomada de Prego n° 31-2022-TP, objetivando a contratagao de empresa de engenharia
para construgao da Quadra de Esportes no distrito de Ipuagu, no Municipio de Feira de Santana. Contrato de Repasse
n° 903158/2020/MCIDADANIA/CAIXA. 0 Departamento de Gestao de Compras e Contratag6es, em tempo habil,
providenciouadivu]gagaodopresentecertame,conformedeterminaalegislapaoap]icavel,enadataehoradesignadas
compareceu a seguinte empresa: 1) M. M. REFORMAS E SERVICOS LTDA, representada pela Sra. Maria Tereza
Novaes Martins,  portadora do  RG  n°  15331911-90  SSP/BA.  Ap6s  uma tolerancia de dez minutos,  sem  que outros
concorrentes acudissem, solicitou as documentap6es da licitante acima nominada e passou-se a analisar os documentos
referentes   ao   Credenciamento.   A   empresa   M.   M.   REFORMAS   E   SERVICOS   LTDA,   foi   considerada
CREDENCIADA. A empresa apresentou a declarapao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, atendendo as
prerrogativas da Lei  123/06 e suas alterag6es. Aberto o envelope n°.  01  referente a documentagao de Habilitapao da
empresa M. M. REFORMAS E SERVICOS LTDA. Foi realizada diligencia quanto autenticapao das assinaturas do
balango  patrimonial  da  empresa,  pois,  o  decumento  no  ato  de  sua  impressao,  cortou  o  local  onde  informa c6digo
autentjcagao  ao  lado  da  pagina.  Consulta junto  ao  site  assj.#¢doxpscs.combr  foi  confirmada  a  veracidade  das
autenticag6esdasassinaturasatrav6sdedocumentoemanexo.Assim,aempresaM.M.REFORMASESERVICOS
LTDA  foi  considerada  HABELITADA.  Questionada  a  licitante  sobre  a  intengao  de  interpor  recurso  a  fase  de
habilitagao, a mesma declinou do direito. Aberto o envelope de n° 02 referente a Proposta de Prego da empresa M. M.
REFO]RIMIASESERVICOSLTDA,aqualfoiconsideraCLASSIFICADA.Questionadaalicitantesobreaintengao
de  interpor recurso  a fase de proposta de prego,  a mesma declinou  do direito.  Adotando  o  crit6rio  de menor pre9o_  __ _  _  .   ~  _  ~-_-T-~~,~  I  riii`  I              _   _  ___1_~

ceriarie 'a empresa M. M. REFORMAS E SERVICOS LTDA, com o valor
a r]'rajs hevendo digno de registro,

Jailson Nery  Silva,  que
Perinanente de Licitapao e

global, foi dec]arada VENCEDORA do
de R$ 281.009,11(duuentos e oitenta e urn nil, move reais e onaecentavos).
encerrou-se  a presente  sessao,  da qual  foi  lavrada a presente  ata  por mi
secretariei os tiabalhos e digitei e vai devidamente assinada pelos membro
licitante presente.

Feira de Santana, 20 de junho de 2022.
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