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Atas
ESTADO DA BAHIA

PREFEITuRA MuMCIPAL DE JuSSIAPE

PROCESSO ADMI

ISTRATIVO NO O5O/2O22

Folha No

Praçe O9 deJulho, n O i67, C,efitro, Jusslape-Bahla
CNPJ,

13_674_14J3/OOO1 - 53, Fone Fax: (77) 3414- 2103

ATA DA TOMADA DE PREÇOS NO. 06/2022

Às dez horas do dia 22 (vinte e dois) do mês deJunho do ano de2022, na s
Permanente de Licitações, situada à Praça O9 de Julho, NO 167, Bairro Centr

sessão pública para recebimento e abertura dos Envelopes contento as P OPOSTAS DE
PREÇOS e as DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, apresentados em r zão do certame
licitatóric) na Modalidade Tomada de Preços nO O6/2022, em referência. Objet . Execução dos

serviços de mão de obra, de engenharia, com fornecimento de materiais d prmeira linha,
para Construção de Portal no Municípic) de Jussiape/BA, Contrato de

epasse MTUR

887424/2019 - Operação 1063861-74 MINISTERIO DO TURISMO /CAIXA,

e acordo com o

projeto básico, constante no processo, e toda a documentação apresentada relacic)nada em
anexo que integram o Edital,

independente de transcrição.

Comissão Permanente de Licitação a Sra

Presentes

Presidente da

Zc)raide Maria Souza Pereira e o membros da

comissão - Elis Robéria Soares Luz e Orlando Marques dos Santos, que a e ta subscrevem,

bem como o representante da empresa licitante, credenciada: M W M

ONSTRUTORA

LTDA, CNPJ Sob o NO 18.851.771/0001-58, com endereço na Tv Padre Slnv I Laurentino. NO

20 - Bairro Polivalente, Livramento de Nossa Senhora - BA, neste ato repr sentada pela Sr
Wilha Aparecido da Silva, portadora do RG Sob o nO O9311084-70 SSP BA, inscrita no

CPF/MF sob número 798.311 255-68. Após a comissão receber o cred nciamento das

empresas representadas, e terem sidc) vistados pelos presentes, a presid nte questionou
sobre algum tipo de irregularidade durante c) procedimento de credenciam nto, sendo que

todos declinaram desse direito por não haver nada a registrar. Além da co

issão receber o

credenciamento da empresa representada, recebeu também os envelop s contendo as
propostas de preços e a documentação de habilitação da mão do crede ciado. Algumas
empresas protocolaram os envelopes, apresentando dois envelopes dizendo constar as
documentações de habilitação e de proposta de preços (ENVELOPES Ol e E VELOPES O2),
para participar do certame referente a Tomada de Preços nO OO6/2022, no entanto não se

credenciaram e não permaneceram na sessão, de modo que somente em m mento oportuno
poderá se saber o conteúdo dos referidos envelopes, a saber: CONSTRURA lDO SERV. DE
CONST. CIVIL LTDA, CNPJ NO 26.681.853/0001-20 e SETE ENGNENHARl

PROJETOS E

CONSULTORIA LTDA, CNPJ sob o NO 34.509.2O2/0001-85_ Dando seguime to, deu-se início

a abeftura dos envelopes, ora rubricados, com a documentação de habilita ãc), observando

que todos os envelopes estavam devidamente lacrados [tealizadas estas
Comissão Permanente de Licitação passa a efetuar a análise e julgamento d
de habilitação das licitantes, adentrando as questões centrais e de cunho
termos:
•

'

\
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STRATIVO NO O5O/2O2Z

ESTADO DA BAHIA
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PREFEITURA MuMCIPAL DE JuSSIAPE
Praça O9de Julho, n O i67, Centro. Jusslape - Bahla

rwu llr,+,(, í".dr,..«,

CNPJ.. 13_674 148/OOO1 - 53, FonE) Fax: (77) 3414- 2103

EMPRESA

ÃTN_ÁÚ5E E JULGAMENTO

M W M CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Sob o

Resulta habilitada, eis que airesentc)u toda
documentação
em conformidade com a exigência comda no e ital/

NO 18.851.771/0001.58

5õN_STRURAPl DO SERVlçOS DE

Bg§!!J!ahabilitada_._eis que apresentou toda a ocumentação
em confc)rmidade cc)m a exigência contida no e ital

CONTRUçÃO CIVIL LTDÀ, CNPJ
N26.681 ,853/000 1.2O

SETE ENGNENHARIA PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA, CNPJ sob o NO

que apresentou toda a
em conformidale com a exigêncla contida no e

ocumenta?ão
jtal

34,509.202/000 1 -85

Dessa forma, os membros da comissã6ffirhanente de Licitação, peÍÕ5 motivos acima
libelados, julgam habilitadas as licítantes supra especificadas, uma vez que f ram atendidos

os requisitos estabelecidos no ato convocatório, em consonância com a Lei 8 666/93. Djante
disso, deu-se início a abertura dos envelopes, ora rubrícados, com a referentea Proposta de

Preços constatando os seguintes valores ofertadc)s pelas empresas:
EMPRESA

VALORES
(Duzentos e trinta e sete m" quinlentos e
oito reais e oitenta e três centavos)

NSTRuTORA LTDA, CNPJ Sob o NO
18.851 ,771/0001.58

Resulta

ha ilitada

documenta?ão

eís

relativa

que

a

apre entou

proposta

conformidade com a exigência contjda no

B$ 240.960.0É (Duzentos e quarenta
sessenta reaís e cinco centavos)
Biesulta
desabilitada.
documenta?ão
relativa

CONSTRURAPIDO SERVlçOS DE CONTRUÇÃO
CIVIL LTDA, CNPJ N26.681.853/0001.20

eis
a

de

toda

preços

a

em

dltal

il,

novecentos e

apresentou
a
que
nã
proposta
de preços em

confomdade com a exigêncla contila n

edital,

deixando

de apresentar os seguintes itens.;

Apresentar

8.1.4.

composlção

e BDl de forma

detalhada

Cronograma físico-financ iro da execução

8.1.5.

da olra
239.422

Duzentos e rinta e nove

uatrocentos

SETE ENGNENHARIA PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA, CNPJ sob o NO
34.5O9.2O2/0001.85

[iesulta

habilitada,

eis

toda
a
que
aPre entou
proposta
e lre?os em
conformidade com a exigêncía contila no

documentação

relativa

a

Após a fase de abertura e análise dos ENVELOPES referente a Proposta de Preços foi
constatado que o valor ofertando pela empresa M W M CONSTRuTORA LTD

CNPJ SC)bo

NO 18.851.771/0001-58, foi de R$ 237 508,93 (Duzentos e trinta e sete mil quilnhentos e oito

reals e oitenta e três centavos)

Deste modo se verificou que os preços f rnecidos pe

empresa M W M CONSmUTORA LTDA estão em conformidade com ao que
dentro da média praticada por essa Administraçãc)

xige o Edital

Mais uma vez a presiden e oportunizo
\`..
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ESTADO DA BAHIA
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PREFEITURA MuNICIPAL DE JuSSIAPE
Praça O9 de Julho, n O 16-/

Folha No

Centro, Jusslape-Bahia

CNPJ: 13_874 148/OOO1 - 53, Fone Fax: (77) 3414- 2103

aos presentes a se manifestarem sobre algum tipo de questionamento dur nte a fase da

Proposta de Preços, sendo que, todos os representantes abriram mão dete direito, Ato
contínuo o objetc) do presente certame foi adjudicado em favor da Em resa M W M
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Sob o NO 18.851 771/0001-58, com endereç na Tv Padre
Sinval Laurentino, NO 20 - Bairro Polivalente, Livramento de Nossa Senhor -BA, aqual

ofertc)u a proposta de menor valc)r, no total de [t$ 237.5[)8,93 (Duzentos e tinta e sete mil

quinhentos e oito reais e oitenta e três centavos), por apresentar a propc)st de preços de
menor valor. Consultando a todos os presentes sc)bre a íntenção de interpor r cursos, porem

todos declinaram deste direito, face a legalidade do processo. Nada mais ha endo a relatar,

deu - se por encerrada a reunião se lavrando o presente registro de acont cimentos que,
após lido e achado conforme, segue assinado pela presidente, pelos membrc)sda comissão e

pelos representantes das EMPRESAS que permaneceram até a lavratura da m
Jussiape-BA, 22 dejunho de 2022.
COMISSÃO DE LICITAÇÂO:

Zoraide Maria Souza Pereira- Presidente da CPL.
Orlando Marques dc)s Santos.... ¢ v_/á,.L.t_L./:/'.Ü /..+;1,.i+t?..L

EIls Robéria Soares Luz - Membro...TÉi¢.Íi..&...l`,a.¢,,....-#>J

EIVIPRESAS LICITANTES:

M W M CONSTRUTORA LTDA
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Termos Aditivos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
Praça 09 de Julho, n.º 167, Centro, Jussiape – Bahia.
CNPJ: 13.674.148 / 0001 - 53, Fone Fax: (77) 3414- 2103

1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº. 017/2021
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022.

Primeiro termo aditivo que a Prefeitura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa
jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ (MF) Nº 13.674.148 / 0001 - 53, com sede
na Praça 09 de Julho, Nº 167 – Bairro Centro – Cidade de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA,
representada neste ato pelo o Senhor Prefeito Éder Jakes Souza Aguiar, CPF nº 657.434.15587, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE,
e a empresa SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, CNPJ Nº
27.469.108/0001-84, com endereço na Av. Durval Cardoso Pimenta, S/N, Posse, centro,
Canarana-BA, neste ato representada pela Sr. Lucas Caique Souza Dourado, portadora do RG
Sob o nº 1435450604 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob número 050.315.715-51, que a este
subscrevem, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, acordam e ajustam o
presente TERMO ADITIVO ao contrato acima mencionado, nos termos da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. – DO OBJETO
1.1 – O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato de Nº
017/2021, assinado em 10 de maio de 2021, para a execução dos serviços de mão de obra, de
engenharia, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de Pavimentação e
Drenagem Superficial em vias urbanas no município de Jussiape – BA, Contrato de Repasse nº
896127/2019
MINISTERIO
DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/CAIXA-Programa
5300020190029 - PLANEJAMENTO URBANO, com supedâneo no art. 57, inc. IV da Lei nº
8.666/93.

2.

– DO PRAZO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO

2.1. – O contrato 017/2021 terá vigência até 10 de maio de 2023, nos termos deste Aditivo em
conformidade com o art. 57, inc. IV da Lei 8.666/93;

3. – DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS CONTRATUAIS
3.1. – Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas constantes do instrumento do
contrato original.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
Praça 09 de Julho, n.º 167, Centro, Jussiape – Bahia.
CNPJ: 13.674.148 / 0001 - 53, Fone Fax: (77) 3414- 2103

4. – DA PUBLICAÇÃO
4.1. – O contratante providenciará a publicação do extrato deste termo no Diário Oficial do
Município – DOM –, para sua eficácia.

4.2. – E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 2
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais, as quais depois de lidas,
são assinadas pelas partes e testemunhas abaixo.

JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, 10 de maio de 2022.

Éder Jakes Souza Aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATANTE

SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES LTDA
Lucas Caique Souza Dourado
CONTRATADA

Testemunhas:
Assinatura:

_____________________

Assinatura: _____________________

Nome Legível: _____________________

Nome Legível:____________________

CPF.:

CPF.:

_____________________

_____________________
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