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SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA – BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2ª ATA DE SESSÃO
(ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E QUESTIONAMENTOS)

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
No dia 12de Maio do ano de 2022 às 09h (nove horas), na sala do Departamento de Licitação
da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa(BA), sito à Av. Oceânica, 2994, Abrolhos I, Nova ViçosaBA, CEP 45920-000, reuniu-se o a Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto nº 690/2022de
03 de janeiro de 2022, composta pelos Senhores Cristiano Xavier Gomes (Presidente), Wagner
Neves Nunes (suplente),
juntamente

do

Alex Nascimento da Silva(suplente), sendo presidida pelo primeiro,

Responsável

Técnico

o

srºLaedilson

Souza

Rodrigues

(CREA-BA

1408103532)para os trabalhos atinentes à licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº
003/2022, objetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO EXECUÇÃO DE
OBRAS DE HABITAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.
de acordo com as planilhas e anexos que integram o presente edital, compostos de Planilha
Orçamentária Básica, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e Especificações
Técnicas, indicados no Processo Administrativo 069/2022 que originou o pedido. A presente
sessão busca a conclusão do julgamento referente à fase de habilitação, considerando que
aúnica empresa a registrar questionamento pelo e-mail: licitacao@novavicosa.ba.gov.brfoi
aAMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA, após está comissão ter disponibilizadoá todos os
licitantes a documentação de habilitação das empresas participantes devidamente assinadas por
seus representantes.

Findado o prazo para o envio dos questionamentos no dia

04/05/2022.Iniciando os trabalhos o Presidente da Comissão leu para os demais membros os
questionamentos apresentados pela empresa e no que se refere à documentação apresentada
analisou-se pontualmente, ficando a qualificação técnica a cargo do representante do setor de
engenharia, passou-se analisar caso a caso:
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SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Acerca da empresa BRUNO JOSE PIZETTA CONSTRUÇÕES EIRELLIdescumprimentodos itens:
1. o atendimento ao item 5.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: a) Prova de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídico – CNPJ com emissão acima de 30 dias.
2. o atendimento ao item 5.1.3.1. Atestado de Visita Técnica - A Licitante deverá visitar o(s) local(is)
dos serviços, até o 2º (segundo) dia útil anterior a abertura do certame, para inteirar-se de todos os
aspectos referentes à sua execução.
3. o atendimento ao item 5.1.3 - Qualificação Técnica: C) Comprovação da capacidade técnico
profissional da empresa licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, fornecidos por pessoas jurídicas de direito publico ou privado
devidamente certificados pelo CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão de
Acervo Técnico – CAT, e que se refiram a contratos concluídos, cujas parcelas de maior
relevância técnica e de valor significativo são as seguintes.
4. o atendimento ao item 5.1.3 - Qualificação Técnica: C.1. Os atestados deverão ser apresentados
constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data
de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto,
atividades desenvolvidas, período da contratação
DECISÃO: A empresaBRUNO JOSE PIZETTA CONSTRUÇÕES EIRELLI,INABILITADA por
descumprir o item o item 5.1.3 - Qualificação Técnica: C)
Após a análise da documentação o Presidente da COPEL declarou Inabilitadaaempresa:

BRUNO JOSE PIZETTA CONSTRUÇÕES EIRELLI
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E declarou habilitada as empresas:

ITAMARAJU CONSTRUTORA LTDA
AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA
Em seguida o Presidente determinou que a ata seja disponibilizada para os e-mails dos licitantes e
publicada no diário oficial do município. Determinou ainda que abre-se prazo de 24(vinte e quatro) horas
após o recebimento dos e-mails para que o licitanteinabilitado declarem através do e-mail
licitacao@novavicosa.ba.gov.bra intenção de recursar com a devida motivação ou de abrir mão da
interposição para que seja dado prosseguimento aos trabalhos inerentes ao certame.Nada mais havendo
a registrar lavrou-se a presente ATA, que vai assinada pela Comissão de Licitação. PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA.
Comissão:
________________________
Cristiano Xavier Gomes
Presidente da COPEL

______________________
Wagner Neves Nunes
Membro da COPEL

____________________________
Alex Nascimento da Silva
Membro da COPEL

Análise Técnica
Declaro a conformidade do julgamento referente aos documentos técnicos apresentados.
Laedilson Souza Rodrigues
(CREA-BA 1408103532)
Secretário de Viação, Obras e Serviços Públicos
Decreto nº 010/2021

$7$'(6(662±&21&255Ç1&,$3Ò%/,&$Q



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0SBP22LTUQIUHSEIPA2K+W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

