Prefeitura Municipal de Cravolândia
1

Quarta-feira • 25 de Maio de 2022 • Ano • Nº 3529
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Cravolândia publica:
• Análise Técnica das Propostas de Preços da Tomada de Preços n°
03/2022 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução
de pavimentação em paralelepípedos com drenagem superficial no Bairro
Centro (Rua A, Rua B, Rua C, Rua D, Rua E, Rua F, Rua G - Trecho 1,2,3
e Rua H), e no povoado de Ilha Formosa (Rua 01), no município de
Cravolândia - BA.
• Ata de Abertura de Licitação da Tomada de Preços nº 03/2022 Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de
Pavimentação em Paralelepípedos com drenagem superficial no Bairro
Centro (RUA A, RUA B,RUA C,RUA D,RUA E, RUA F, RUA G - Trecho
1,2,3 E RUA H), e no Povoado de Ilha Formosa (RUA 01), no Município
de Cravolândia - BA.
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2022.
Às oito horas e quinze minutos do dia vinte e três de maio, do ano de dois mil e vinte e dois, na sede
da Prefeitura Municipal de Cravolândia, Estado da Bahia, a Praça Lomanto Júnior, nº.01, Centro,
nesta cidade de Cravolândia reuniu-se a comissão de licitação, constituída através de ato da Prefeita
Municipal por meio da Portaria n° 001/2022, de 03 de janeiro de 2022. O objetivo da referida reunião
é proceder ao recebimento dos envelopes relativos à Tomada de Preço em epígrafe, que tem por
escolha das propostas mais vantajosas, A COPEL realizará a Tomada de Preços nº. 03/2022.
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Pavimentação em
Paralelepípedos com drenagem superficial no Bairro Centro (RUA A, RUA B,RUA C,RUA D,RUA E,
RUA F, RUA G - Trecho 1,2,3 E RUA H), e no Povoado de Ilha Formosa (RUA 01), no Município de
Cravolândia-Ba, Conforme Plano de Trabalho - CONDER, mediante o regime empreitada por menor
preço global conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária,
Cronograma Físico Financeiro e Composição do BDI para Serviços - ANEXOS, os mesmos são
parte integrante deste Edital. O aviso de abertura de licitação da Tomada de Preço nº 03/2022, fora
publicado no dia 04 (quatro) de maio de 2022, no site oficial da Prefeitura Municipal http://.
www.cravolandia.ba.org.br no Correio e jornal da União. Compareceu a empresa: CMA
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 33.218.831/0001-93-,representada pelo Sr. Thiago
Oliveira dos Santos, CPF:044.737.805-89,– Sendo que as empresas: ULTRATEC
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Inscrita no CNPJ:10.686.207/0001-15, e
SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI,Inscrita no CNPJ:32.909.156/0001-86,não
compareceram mas protocolaram os envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA¨.
Deu-se início a fase de credenciamento, onde após análise pela Comissão e licitantes a empresa
presente foi credenciada pela Comissão.
Em seguida recolheu os envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” da empresa presente que, após
constatar sua integridade, passou à Comissão e aos presentes para que procedesse a rubrica dos
mesmos, onde autorizou-se a abertura dos envelopes de “HABILITAÇÃO” da empresa presente e
das empresas protocoladas.
Aberto os envelopes de “HABILITAÇÃO”, em seguida o representante da empresa presente vistou
os documentos, assim como os membros da COPEL o fizeram, após constatar sua integridade, foi
dada a análise das documentações pela Comissão e representantes das empresas.
A Comissão de licitação após análise da documentação de habilitação decide declarar habilitadas
as empresas CMA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 33.218.831/0001-93,
ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Inscrita no CNPJ:10.686.207/000115, e SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS EIRELI,Inscrita no CNPJ:32.909.156/0001-86, por
atender as exigências do edital inexistindo qualquer apontamento pelas licitantes presentes.
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Ato continuo, a licitante presente indica expressamente que não possui interesse em apresentar
quaisquer recursos abdicando do direito legal. Assim o presidente em respeito ao princípio da
celeridade decide por dar continuidade ao certame já ultrapassada a fase de habilitação,
procedendo-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços.
Aberto os envelopes de ¨PROPOSTA¨ das empresas, foi dada a análise pela Comissão que
constatou que as licitantes cumpriu com os valores estabelecidos pela a Administração e que foi lido
em voz alta, evidenciou o seguinte:
A empresa, CMA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ:33.218.831/0001-93,apresentou a
proposta de preços no valor de R$ 1.497.741,83 ( Um milhão quatrocentos e noventa e sete mil
setecentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), a empresa, ULTRATEC
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Inscrita no CNPJ:10.686.207/0001-15,
apresentou a proposta de preços no valor de R$ 1.500.838,27 ( Hum milhão e quinhentos mil e
oitocentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos), e a empresa, SOLUTIONS
EMPREENDIMENTOS EIRELI,Inscrita no CNPJ:32.909.156/0001-86, apresentou a proposta de
preços no valor de R$ 1.580.879,23 ( Hum milhão quinhentos e oitenta mil oitocentos e setenta
e nove reais e vinte e três centavos).
A Comissão de Licitação SUSPENDE o certame para fazer as devidas averiguações das planilhas
da Proposta da empresa vencedora com o menor valor pela parte de engenharia desta Prefeitura e
será enviada ao e-mail dos licitantes e publicada no site oficial da Prefeitura Municipal de
Cravolândia, www.cravolandia.ba.org.bra, o resultado final. Nada mais havendo a ser tratado, dá-se
por encerrada esta Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão e
representantes das empresas.
Cravolândia - Ba, 23 de maio de 2022.
____________________________
Zenildo Torres Soares
Presidente da CPL
_____________________________
Mônica de Souza Barbosa
Membro da COPEL
__________________________
Ivanildo Santos de Oliveira
Suplente
EMPRESA PARTICIPANTE/ASSINATURA REPRESENTANTE
representada pelo Sr. Thiago Oliveira dos Santos,
CPF:044.737.805-89, RG: 1008183822-SSP/BA
CMA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 33.218.831/0001-93.
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