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TP 016/2022 - ATA DA 2ª SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 - P.A. Nº 1244/2022
ATA DA 2ª SESSÃO – ABERTURA DA PROPOSTA FINANCEIRA
Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (21/10/2022), às
dezesseis horas e trinta e cinco minutos (16h35min), na cidade de Senhor do Bonfim, à
sala de reuniões, no prédio da Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim-Bahia, sito à
Praça Nova do Congresso, nº 01, 2º andar, Central Shopping, Bairro Centro, reuniram-se
a Comissão Permanente de Licitação composta pelos Sr. Alfredo Reis Mulungú e o Sr.
Jovenildo Alves dos Santos, ambos designados pelo Decreto Municipal nº 110/2022 de 03
de maio de 2022 e a Sra. Adriana Dias Oliveira, designada pelo Decreto Municipal nº
134/2022 de 25 de maio de 2022, sob a presidência do primeiro, para procederem a
abertura do envelope de propostas de preço julgamento e adjudicação da TOMADA DE
PREÇOS Nº 016/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa para ampliação da Escola
Municipal de Ruy Barbosa no Povoado de Itapicuru - Interior, no Município de Senhor do
Bonfim - BA, com fornecimento de material e de mão de obra, conforme planilha
orçamentária. O Presidente deixa registrado que este processo, teve sessão realizada no
dia 03 de outubro de 2022, às 09h00min, havendo as empresas participantes com o
seguinte resumo de habilitadas e inabilitadas após análise dos documentos de habilitação
apresentados:
NOME DA EMPRESA

CNPJ

SITUAÇÃO

CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA

06.149.747/0001-92

HABILITADA

RASANTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA

37.203.075/0001-80

HABILITADA

EMR CONSTRUTORA EIRELI

10.896.350/0001-31

HABILITADA

MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE
ESTRUTURAS LTDA

19.878.428/0001-60

HABILITADA

NOME DA EMPRESA
RASANTE
ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES
E
SERVIÇOS LTDA
CANADÁ
HARISSON
ENGENHARIA LTDA
MB3
PRODUÇÕES
E
LOCAÇÕES
DE
ESTRUTURAS LTDA
EMR
EIRELI

CONSTRUTORA

CNPJ

REPRES. LEGAL

OPTANTE
ME/EPP
SIMPLES
NACIONAL

37.203.075/0001-80

Ausente

ME

06.149.747/0001-92

Antônio Nicolau
Duarte

EPP

19.878.428/0001-60

Ausente

ME

10.896.350/0001-31

Raul Klein
Santana dos
Santos

EPP
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Após publicação em diário oficial na mesma data da primeira sessão e concedido prazo
para recursos administrativos, o que não houve, foi publicado em Diário Oficial a
convocação para abertura dos invólucros contendo as propostas financeiras das empresas
habilitadas, fato em que estiveram presentes as seguintes empresas com seus respectivos
representantes e juntado cópia de documento de identificação abaixo informados:
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CLASSIFICAÇÃO

NOME DA EMPRESA

VALOR GLOBAL

1º

MB3 PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE
ESTRUTURAS LTDA

R$ 62.098,70

2º

CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA

R$ 62.359,33

3º

EMR CONSTRUTORA EIRELI

R$ 63.204,51

4º

RASANTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA

R$ 67.229,25

Neste momento, foi convocado o Engenheiro do Município, Sr. Tiago Guimarães Dias para
verificar a conformidade das planilhas apresentadas. A Comissão verifica que na proposta
financeira da empresa RASANTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, a
mesma deixou de apresentar o item 5.10.4.5. O Engenheiro do Município verificou que a
mesma acabou por apresentar item que não contém na planilha de custos institucional,
qual seja, o item 5.1 de sua planilha com a descrição instalação de sistema de desinfecção
ultravioleta, módulo UVNAT 7503 de 3 lâmpadas da SNatural ou similar (obra: Sergipetec)
no valor total de R$ 8.249,38 (oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e oito
centavos) e também que na planilha orçamentária apresentada, a empresa acabou por
apresentar preços unitários superiores aos dos itens da planilha orçamentária do
Município, o que pode acarretar em majoração dos serviços iniciais de vários itens, tirando
como amostrarem os itens: 2.1 – Valor Unitário da Prefeitura R$ 254,91 (duzentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e um centavo) – Valor Unitário da empresa R$ 295,66
(duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos); 4.1 – Valor Unitário da
Prefeitura R$ 4.628,33 (quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos)
– Valor Unitário da empresa R$ 5.039,47 (cinco mil, trinta e nove reais e quarenta e sete
centavos); 4.3 – Valor Unitário da Prefeitura R$ 3.700,35 (três mil, setecentos reais e trinta
e cinco centavos) – Valor Unitário da empresa R$ 4.503,84 (quatro mil, quinhentos e três
reais e oitenta e quatro centavos). Desta forma, considerando o item 5.10.19 do Edital, as
empresas que apresentarem preços superiores a planilha de custos institucional, mesmo
que seja apenas dos itens unitários, também terá sua proposta desclassificada. Repassado
para votação, a Comissão decide por unanimidade desclassificar a proposta da empresa
RASANTE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Foi repassado ao
representante a Proposta de Preços para análise e questionado sobre as ponderações a
serem realizadas, sendo que com relação a proposta financeira da empresa MB3
PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA, o Engenheiro do Município verificou
que na planilha orçamentária apresentada, acabou por apresentar preços unitários
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Declarada aberta à sessão, o Presidente informou os próximos passos para abertura do
Envelope “B” – PROPOSTA DE PREÇOS da empresa Habilitada que continuava em poder
da Comissão ainda lacrado, oportunidade em que foi apresentado os seguintes valores em
sua ordem de classificação:
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superiores aos dos itens da planilha orçamentária do Município, o que pode acarretar em
majoração dos serviços iniciais de vários itens, tirando como amostrarem os itens: 2.8 –
Valor Unitário da Prefeitura R$ 3.484,89 (três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos) – Valor Unitário da empresa R$ 3.567,02 (três mil, quinhentos e
sessenta e sete reais e dois centavos); 3.1 – Valor Unitário da Prefeitura R$ 3.358,19 (três
mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos) – Valor Unitário da empresa
R$ 3.446,51 (três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavo); 3.2
– Valor Unitário da Prefeitura R$ 1.000,39 (um mil, trinta e nove centavos) – Valor Unitário
da empresa R$ 1.008,98 (um mil, oito reais e noventa e oito centavos); 4.1.1 – Valor
Unitário da Prefeitura R$ 4.628,33 (quatro mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e três
centavos) – Valor Unitário da empresa R$ 4.940,82 (quatro mil, novecentos e quarenta
reais e oitenta e dois centavos), além de vários outros itens. Repassado para votação, a
Comissão decide por unanimidade desclassificar a proposta da empresa MB3
PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA. Com relação a proposta financeira
da empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA LTDA, o Engenheiro do Município verificou
que a mesma acabou por apresentar um item divergente da planilha de custos
institucional, qual seja, o item 2.5 de sua planilha com a descrição Escavação Manual de
Viga de Borda para Radiê no valor total de R$ 1.732,12 (um mil, setecentos e trinta e dois
reais e doze centavos), sendo que este item deveria conter a descrição Aterro de Áreas com
material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação. Desta forma,
considerando o item 5.10.19 do Edital, as empresas que apresentarem preços superiores
a planilha de custos institucional, mesmo que seja apenas dos itens unitários, também
terá sua proposta desclassificada. Repassado para votação, a Comissão decide por
unanimidade desclassificar a proposta da empresa CANADÁ HARISSON ENGENHARIA
LTDA. Não houve questionamentos nem por parte da Comissão, Setor de Engenharia ou
pelos licitantes sobre as propostas financeira da empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI.
Desta forma, a Comissão refaz a classificação após as decisões acima mencionadas:

1º

NOME DA EMPRESA
EMR CONSTRUTORA EIRELI

VALOR GLOBAL
R$ 63.204,51

Desta forma, a comissão declara vencedora do certame a empresa EMR CONTRUTORA
EIRELI com o valor global de R$ 63.204,51 (sessenta e três mil, duzentos e quatro reais e
cinquenta e um centavo). Considerando a ausência de prepostos das empresas MB3
PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS LTDA e da RASANTE ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, na sessão, a comissão decide por suspender o certame para
publicar a íntegra desta Ata em Diário Oficial do Município, intimando todas as empresas
participantes, caso queiram, apresentar Recurso Administrativo quanto a esta fase de
proposta financeira nos termos Art. 109 da Lei Federal 8.666/93, sendo que os autos do
presente processo contendo todos os documentos de habilitação permanecerão disponíveis
na sala da comissão de licitação no endereço indicado no preambulo do edital, sendo aceito
também as razões de recurso pelo e-mail copel.pmsb@hotmail.com, no prazo estabelecido
para apresentação até o dia 28 de outubro de 2022. Demais documentos permanecem
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disponíveis na Sala da Comissão Permanente de Licitação para vistas caso necessário.).
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo digno de nota, foi mandado que eu, Alfredo Reis
Mulungú........................, lavrasse a presente ata, que será devidamente assinada pela
Comissão Permanente de Licitação, e demais presentes, se assim o desejarem. Ao final,
deu por encerrada a sessão às 17h30min.

Alfredo Reis Mulungú
Presidente

Jovenildo Alves dos Santos

Adriana Dias Oliveira

Membro da Copel

Membro Suplente da Copel

Tiago Guimarães Dias
Engenheiro do Município

Declaro(amos) para todas as finalidades legais que o(s) valor(es) ofertado(s) e
apresentado(s) nos anexos desta ata, são a representação expressa da nossa livre e
espontânea decisão.

EMR CONSTRUTORA EIRELI

REPRES. LEGAL

RÚBRICA OU ASSINATURA

Raul Klein Santana
dos Santos

CANADÁ
HARISSON
ENGENHARIA LTDA

Antônio Nicolau
Duarte

RASANTE
ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA

Ausente

Ausente

MB3
PRODUÇÕES
E
LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS
LTDA

Ausente

Ausente
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TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1244/2022
FOTOS DA 2ª SESSÃO
OBJETO: Contratação de empresa para ampliação da Escola Municipal de Ruy
Barbosa no Povoado de Itapicuru - Interior, no Município de Senhor do Bonfim
- BA, com fornecimento de material e de mão de obra, conforme planilha
orçamentária.
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