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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE
PREÇOS N.° 013/2022.
As nove horas do dia vinte e dois de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede da
Prefeitura Municipal de Santana - BA, situada na Praça da Bandeira, n° 339, Centro,
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação composta pelos seguintes
membros: Maísa Cristiane Neves de Almeida, como Presidente; Alecio Nunes dos
Santos e Thais Silva dos Anjos, como membros da citada Comissão, a empresa
CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
04.967.561/0001-15, representada pelo senhor Antocilvo Ribeiro Teixeira,
,CPF:907.575.725-53,e a empresa RMX CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°29.890.034/0001-80, representada pelo senhor Jesse
Regino de Oliveira Mendes, CPF:009.856.755-19, com o objetivo de proceder a
abertura das propostas de licitação na modalidade de Tomada de Preços sob o número
013/2022, tendo como objeto Contratação de empresa de Obra de Pavimentação de
Ruas do Bairro Alto da Vitória, no Município de Santana-Bahia, em convênio n°
609/2022 com o Governo do Estado da j3ahia, conforme projeto, memorial descritivo e
planilha orçamentária anexos ao Edital. A Tomada de Preços n.°013/2022 foi divulgado
no DOU, DOM,DOE e no jornal CORREIO e na internet no sitio
https://sai.io.oro.br/ba/santana/site/diariooficial, cumprindo o que determina a Lei
n.°8.666/93. Dando início aos trabalhos a Presidente da Comissão, com poderes de
representação na presente licitação, da pessoa acima descrita, após análise da
documentação pelo Presidente e membros da comissão presentes verificou-se que o
representante da empresa acima descrita está ápta a exercer todos os atos na
presente licitação.A Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes, e não
havendo nenhum pronunciamento, a Presidente da Comissão declarou credenciado o
representante da empresa acima citada. Dando continuidade aos trabalhos procedeuse a abertura do envelope contendo as Documentações de Habilitação, que foi
avaliado e vistados todas as suas folhas pelos membros da'tomissão e pelo Licitante
Credênciado presente a sessão,Em seguida a Presidente declarou as empresas
CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA e RMX CONSTRUÇÕES E
EMPREEDIMENTOS LTDA, Habilitada por atenderem plenamente as exigências
contidas no Edital e no instrumento convocatório e da Lei Complementar n.°123/2006.
A Senhora Presidente da Comissão franqueou a palavra ao presente para qualquer
manifestação sobre o resultado da fase de habilitação, e não havendo nenhum
pronuciamento.Em seguida decidiu pela abertura da proposta de preço da empresa
habilitada acima descrita Habilitada, que após análise detalhada da mesma,o preço
global do lote, teve o seguinte resultado:
CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
04.967.561/0001-15, do valor global do lote:
LOTE I : R$: 677.066,53 (seiscentos e setenta e sete mil sessenta e seis reais
cinquenta e três centavos);
RMX CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n°29.890.034/0001-80, do valor global do lote:
LOTE I : R$: 670.810,54 (seiscentos e setenta mil oitocentos e dez reais cinquenta e
quatro centavos);
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Conhecida a proposta de preço global, que ficam fazendo parte desta ata, como aqui
estivessem transcrita do Licitante habilitado, a senhora Presidente da Comissão
franqueou a palavra aos presentes para qualquer manifestação sobre a proposta de
preços, e não havendo nenhum pronunciamento, imediatamente abriu o prazo para
interposição de recursos, quanto ao resultado da mesma, o qual foi renunciado
expressamente pelos licitantes os direitos aos recursos. Tendo renunciado a
interposição de recursos pelos presentes a Comissão de Licitação por unanimidade de
seus membros decidiu pela classificação da empresa:
- RMX CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n°29.890.034/0001-80, do valor global do lote:
LOTE I : R$: 670.810,54 (seiscentos e setenta mil oitocentos e dez reais cinquenta e
quatro centavos);e declarou a mesma como vencedora do certame por apresentar o
menor preço global.Nada mais havendo a tratar a sra. Presidente da Comissão
determinou o encerramento da reunião, da qual, eu, Maisa Cristiane Neves de Almeida,
Relator, lavrei a presente Ata que após ter sido lida e aprovada pela Comissão e pelos
Licitantes presentes, vai pelos mesmos assinada.

Santana-Ba, 22 de junho de 2022.
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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE
PREÇOS N.° 014/2022.
As quartoze horas do dia vinte e dois de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na
sede da Prefeitura Municipal de Santana - BA, situada na Praça da Bandeira, n° 339,
Centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação composta pelos seguintes
membros: Maísa Cristiane Neves de Almeida, como Presidente; Alecio Nunes dos
Santos e Thais Silva dos Anjos, como membros da citada Comissão, a empresa DTSL
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.060.194/0001-71,
Neves, ,
Souza
de
Carlos
Denilson
senhor
pelo
representada
,
com
o
objetivo
de
proceder
a
abertura
das
RG:11325951SSPBA,CPF355.2 53.981-68
propostas de licitação na modalidade de Tomada de Preços sob o número 014/2022,
tendo como objeto Contratação de empresa para Obra de Pavimentação em Paralelo
da
Rua
da
Comunidade de Areião, no Município de Santana - Bahia, em convênio n° 622/2022
com o Governo do Estado da Bahia, conforme projeto, memorial descritivo e planilha
orçamentária anexos ao Edital. A Tomada de Preços n.°014/2022 foi divulgado no
DOU, DOM, DOE e no jornal CORREIO e na internet no sitio
https://sai.io.org.br/ba/santana/site/diariooficial, cumprindo o que determina a Lei
n.°8.666/93. Dando início aos trabalhos a Presidente da Comissão, com poderes de
representação na presente licitação, da pessoa acima descrita, após análise da
documentação pelo Presidente e membros da comissão presentes verificou-se que o
representante da empresa acima descrita está ápta a exercer todos os atos na
presente licitação. A Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes, e não
havendo nenhum pronunciamento, a Presidente da Comissão declarou credenciado o
representante da empresa acima citada. Dando continuidade aos trabalhos procedeuse a abertura do envelope contendo as Documentações de Habilitação, que foi
avaliado e vistados todas as suas folhas pelos membros da Comissão e pelo Licitante
Credênciado presente a sessão, Em seguida a Presidente declarou a empresa DTSL
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Habilitada por atenderem plenamente as
exigências contidas no Edital e no instrumento convocatório e da Lei Complementar
n.°123/2006. A Senhora Presidente da Comissão franqueou a palavra ao presente para
qualquer manifestação sobre o resultado da fase de habilitação, e não havendo
nenhum pronuciamento.Em seguida decidiu pela abertura da proposta de preço da
empresa habilitada acima descrita Habilitada, que após análise detalhada da mesma,o
preço global do lote, teve o seguinte resultado:
- DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
04.060.194/0001-71, do valor global do lote:
LOTE 1 : R$: 1.579.980,24 (um milhão qt.iinhentos e setenta e nove mil novecentos e
oitenta reais e vinte e quatro centavos);Conhecida a proposta de preço global, que
ficam fazendo parte desta ata, como aqui estivessem transcrita do Licitante habilitado,
a senhora Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes para qualquer
manifestação sobre a proposta de preços, e não havendo nenhum pronunciamento,
imediatamente abriu o prazo para intetposição de recursos, quanto ao resultado da
mesma, o qual foi renunciado expressamente pelos licitantes os direitos aos recursos.
Tendo renunciado a interposição de recursos pelos presentes a Comissão de Licitação
por unanimidade de seus membros decidiu pela classificação da empresa:
- DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
04.060.194/0001-71, do valor global do lote:
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novecentos e
LOTE 1 : R$: 1.579.980,24 (um milhão quinhentos e setenta e nove milvencedora
do
oitenta reais e vinte e quatro centavos);e declarou a mesma como
certame por apresentar o menor preço global.Nada mais havendo a tratar a sra.
Presidente da Comissão determinou o encerramento da reunião, da qual, eu, Maisa
Cristiane Neves de Almeida, Relator, lavrei a presente Ata que após ter sido lida e
aprovada pela Comissão e pelos Licitantes presentes, vai pelos mesmos assinada.

Santana-Ba, 22 de junho de 2022.
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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO
N.° 015TP/2022.
As nove horas do dia Vinte e tres de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede da
Prefeitura Municipal de Santana - BA, situada na Praça da Bandeira, n° 339, Centro, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitação composta pelos seguintes membros: Maísa Cristiane
Neves de Almeida, como Presidente; Alecio Nunes dos Santos e Thais Silva dos Anjos, como
membros da citada Comissão, e a Empresa CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.561/0001-15, representada pelo senhor Josevando
Rodrigues de Souza, RG:5032123 SSPBA e CPF:525.665.605 - 87, com o objetivo de proceder
a abertura das propostas de licitação na modalidade de Tomada de Preços sob o número
015TP/2022, tendo como objeto Contratação de empresa para Obra de Pavimentação em
Paralelo da estrada para Fazenda Cocos, no Município de Santana-Bahia, em convênio n°
623/2022 com o Governo do Estado da Bahia, conforme projeto, memorial descritivo e planilha
orçamentária anexos ao Edital. A Tomada de Preços n.°015TP/2022 foi divulgado no DOU, DOM
no jornal CORREIO e na internet no sitio https://sai.io.orabr/ba/santana/site/diariooficial,
cumprindo o que determina a Lei n.°8.666/93. Dando início aos trabalhos a Presidente da
Comissão solicitou a credência' e o documento de identificação, com poderes de representação
na presente licitação, da pessoa acima descrita, após análise da documentação pelos presentes
verificou-se que o representante da empresa acima descrita está apta a exercer todos os atos na
presente licitação. A Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes, e não havendo
nenhum pronunciamento, a Presidente da Comissão declarou credenciado o representante da
empresa acima citada. Dando continuidade aos trabalhos foram recebidos os envelopes:
Documentação de Habilitação e Proposta de Preços da empresa licitante acima qualificada. A
seguir após 20 (Vinte) minutos de tolerancia pro Credenciamento sendo que apenas 01 (uma)
empresa compareceu no certame, procedeu-se a abertura do envelope contendo as
Documentações de Habilitação, que foi avaliado e vistados todas as suas folhas pelos membros
da Comissão e pelo Licitante Credênciado presente a sessão, verificou que a empresa
CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.561/0001-15,
está com toda documentação conforme o Edital; Em seguida a Presidente declarou a empresa
acima descrita HABILITADA, por atenderem plenamente as exigências contidas no instrumento
convocatório e da Lei Complementar n.°123/2006. A Senhora Presidente da Comissão
franqueou a palavra ao presente para qualquer manifestação sobre o resultado da fase de
habilitação, e não havendo nenhum pronuciamento. Em seguida decidiu pela abertura da
proposta de preço da empresa habilitada acima descrita, que após análise detalhada da mesma,
preço global do lote, teve o seguinte resultado:
CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.561/0001-15,
apresentou o valor global do lote:
LOTE I: R$1.012.047,00 (Um milhão, doze mil e quarente e sete reais); Conhecida a proposta
de preço global, que ficam fazendo parte desta ata, como aqui estivessem transcrita do Licitante
habilitado, a senhora Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes para qualquer
manifestação sobre a proposta de preços, e não havendo nenhum pronunciamento,
imediatamente abriu o prazo para interposição de recursos, quanto ao resultado da mesma, o
qual foi renunciado expressamente pelos licitantes os direitos aos recursos. Tendo renunciado a
interposição de recursos pelos presentes a Comissão de Licitação por unanimidade de seus
membros decidiu pela classificação da empresa:
CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.561/0001-15,
com o valor global do lote:
LOTE I: R$1.012.047,00 (Um milhão, doze mil e quarente e sete reais); e declarou a mesma
como vencedora do certame por apresentar o menor preço global. Nada mais havendo a tratar
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a Sra. Presidente da Comissão determinou o encerramento da reunião, da qual, eu, Maisa
Cristiane Neves de Almeida, Relator, lavrei a presente Ata que após ter sido lida e aprovada pela
Comissão e pelos Licitantes presentes, vai pelos mesmos assinada.

Santana-BA, 23 de junho de 2022.
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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE
PREÇOS N.° 012/2022.
As quartoze horas do dia vinte e um de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede
da Prefeitura Municipal de Santana - BA, situada na Praça da Bandeira, n° 339, Centro,
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação composta pelos seguintes
membros: Maísa Cristiane Neves de Almeida, como Presidente; Alecio Nunes dos
Santos e Thais Silva dos Anjos, como membros da citada Comissão, a empresa DTSL
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°04.060.19410001-71,
representada pelo senhor Denilson Carlos de Souza Neves,
RG:113259515SPBA,CPF:355.253.981-68, com o objetivo de proceder a abertura das
propostas de licitação na modalidade de Tomada de Preços sob o número 012/2022,
tendo como objeto Contratação de empresa para Obra de Construção de Ciclovia da
Avenida Plácido Cardoso, sede do Município de Santana - Bahia, em convênio n°
291/2022 com o Governo do Estado da Bahia, conforme projeto, memorial descritivo e
planilha orçamentária anexos ao Edital. A Tomada de Preços n.°012/2022 foi divulgado
no DOU, DOM,DOE e no jornal CORREIO e na internet no sitio
httris://sai.io.org.br/ba/santana/site/diariooficial, cumprindo o que determina a Lei
n.°8.666/93. Dando início aos trabalhos a Presidente da Comissão, com poderes de
representação na presente licitação, da pessoa acima descrita, após análise da
documentação pelo Presidente e membros da comissão presentes verificou-se que o
, representante da empresa acima descrita está ápta a exercer todos os atos na
, presente licitação. A Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes, e não
' havendo nenhum pronunciamento, a Presidente da Comissão declarou credenciado o
representante da empresa acima citada. Dando continuidade aos trabalhos procedeuse a abertura• do envelope contendo as Documentações de Habilitação, que foi
, avaliado e vistados todas as suas folhas pelos membros da Comissão e pelo Licitante
Credênciado presente a sessão, Em seguida a Presidente declarou a empresa DTSL
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, Habilitada por atenderem plenamente as
exigências contidas no Edital e no instrumento convocatório e da Lei Complementar
n.°123/2006. A Senhora Presidente da Comissão franqueou a palavra ao presente para
qualquer manifestação sobre o resultado da fase de habilitação, e não havendo
nenhum pronuciamento.Em seguida decidiu pela abertura da proposta de preço da
empresa habilitada acima descrita Habilitada, que após análise detalhada da mesma,o
preço global do lote, teve o seguinte resultado:
- DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
04.060.194/0001-71, do valor global do lote:
LOTE 1: R$: 569.274,30 (quinhentos e sessenta e nove mil duzentos e setenta e quatro
reais e trinta e três centavos);Conhecida a proposta de preço global, que ficam fazendo
parte desta ata, como aqui estivessem transcrita do Licitante habilitado, a senhora
Presidente da Comissão franqueou a palavra aos presentes para qualquer
manifestação sobre a proposta de preços, e não havendo nenhum pronunciamento,
imediatamente abriu o prazo para interposição de recursos, quanto ao resultado da
mesma, o qual foi renunciado expressamente pelos licitantes os direitos aos recursos.
Tendo renunciado a interposição de recursos pelos presentes a Comissão de Licitação
por unanimidade de seus membros decidiu pela classificação da empresa:
- DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
04.060.194/0001-71, do valor global do lote:
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LOTE 1: R$: 569.274,30 (quinhentos e sessenta e nove mil duzentos e setenta e quatro
reais e trinta e três centavos); e declarou a mesma como vencedora do certame por
apresentar o menor preço global.Nada mais havendo a tratar a sra. Presidente da
Comissão determinou o encerramento da reunião, da qual, eu, Maisa Cristiane Neves
de Almeida, Relator, lavrei a presente Ata que após ter sido lida e aprovada pela
Comissão e pelos Licitantes presentes, vai pelos mesmos assinada.

Santana-Ba, 21 de junho de 2022.

Maisa Cris
Presidente

ves de Almeida
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