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ATA DA REUNIAO
DA COMISSA0 PERMANENTE DE LICITAC6ES

Ao decimo oitavo dia do mss de agosto do ano de dois nil e vinte e dois, as oito horas e trinta minutos, na
Av.  Sampaio, n° 344, Feira de Santana - Bahia, reuniu-se sob a da Sra.  Sirleide de Oliveira Rodrigues a
Comissao  Permanente  de  Licitapao,  nomeada  atrav6s  do  Decreto  n°  12.647,  de  28  de junho  de  2022.
Presentes ao certame os  seguintes membros:  Ianco de Souza Pinho, Luciana Lima Flores Nascimento e
Edvaldo da Silva Barroso Jiinior, para o julgamento da Licitacao n° 48-2022-02L Tomada de Pre¢o n°
37-2022-TP,  objetivando  a  Contratacao  de  empresa  de  engenharia  para  obras  da  18  etapa  de
requalirica9ao  da Lagoa  do Prato Raso.  0 Departamento de  Gestao de  Compras e  Contratag6es,  em
tempo habil, providenciou a divulgapao do presente certame conforme determina a legislapao aplicavel, na
data e hora designadas compareceram as seguintes empresas: 1) CBR EMPREENDIMENTOS EIRELI^,
representada pelo Sr. Reina,ldo de Castro Estrcla, poctador do RG n°  1593177623  SSP/BA, 2) JOTAGE
ENGENHARIA COMERCI0 E INCORPORACOES LTDA, representada pelo Sr. Elielson Santos de
Souza, portador do RG n° 375356410 SspreA; 3)  CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA,
apenas deixou envelopes sem o sou repi.esentante. Ap6s uma tolerancia de dez minutes, gem que outros

``   concorrentes  acudissem,  solicitou-se  as  documentap6es  das  licitantes  acima  nominadas  e  passou-se  a
analisar  os  docunentos  referentes  ao  Credenciamento.  As  empresas  CBR  EMPREENDIMENTOS
EIRELI e JOTAGfi ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORACOES LTDA foran consideradas
CREDENCIADAS.  A  empresa  CBR  EMPREENDIMENTOS  EIRELI  apresentou  declaragao  de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, atendendo as prerrogativas da Lei n° 123/06 e suas alterap6es.
Abertos  os  envelopes  n°  01,  referentes  as  Propostas  de  Pregos,  a  empresa  CERQUEIRA  CORREIA
ENGENHARIA LTDA, foi considerada DESCLASSIFICADA, por descumprir o item 9.4, alinea "a" do
edital.  Apresentou  multiplicador  "K"  divergente  no  item  1,3.0.2  da planilha  organentaria.  As  demais
empresas   foran   considerndas   CLASSIFICADAS.   Considerando   que   a   empresa   CERQUEIRA
CORREIA ENGENHARIA LTDA nao tern representante para este certame, resolve a CPL abrir PRAZ0
RECURSAL.   Os   envelopes   n°   2   referentes   aos   documentos   de   habilitapao   das   empresas   CBR
EMPREHNDIMENTOS EIRELI, JOTAGE ENGENHARIA COMERCI0 E INCORPORAC6ES
LTDA e CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA, foram rubricados pela comissao e licitantes
presentes e ficaran mantidos sob a guarda da CPL. Nada mais
presente  sessao,  da qual  foi  lavrada a presente  ata por mim
secretariei os trabalhos e djgjtei e vaj devidamente assjnada
Licitagao e licitantes presentes.
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'do digno de registro, encerrou-se a

Jailson Nery  Silva,  que
membe

Feira de Santana,  18 de agosto de 2022.
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