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ATA HABILITAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de 2018, no departamento de
compras e licitações, do Município de Jussara, Praça Máximo Guedes, 93,
centro, Jussara, BA, reuniram-se, às 09:00 horas, em sessão pública os
membros da Comissão de Licitação, sob a presidência do Sr. Joeglis Weber de
Souza Silva, os membros Claudio Teixeira França e Gilberto Pereira de Miranda,
todos integrantes da Comissão de Licitação. Incumbida do procedimento licitatório,
modalidade TOMADA DE PREÇOS no. TP004/2018, cujo objeto CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, NA
SEDE MUNICÍPIO DE JUSSARA, com o objeto de Exame e Julgamento da
habilitação e das propostas de preços relativas ao certame, como previsto no Edital
correspondente. Abertos os trabalhos para Exame e Julgamento da habilitação das
empresas EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e GFC
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. A seguir a Comissão entendeu
possível examinar a documentação apresentada com vistas ao julgamento da fase
de habilitação. A sessão foi suspensa por 30 minutos, a fim de que, reunida em
separado, elaborasse o seu julgamento. Reabertos os trabalhos, o presidente da
Comissão deu conhecimento aos presentes de que a empresa EURO
CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA foi inabilitada por não
apresentou a Certidão do FGTS, conforme exigido no edital correspondente, ao
item 7.2, Alínea H; não apresentou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhista,
conforme item 7.2, Alínea O; com relação ao item 7.4 da qualificação EconômicoFinanceira, não apresentou em sua totalidade, Alíneas A, BeCe está habilitada ao
certame a empresa GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
Indagou-se, em seguida, dos presentes, se nada tinham a declarar quanto ao
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julgamento da fase de habilitação, todos os participantes manifestaram renúncia
expressa e concordaram que a proposta fosse aberta. Dando prosseguimento aos
trabalhos, a Comissão abriu a proposta e todos os membros assinaram e
rubricaram e após reuni-las e numerá-las, seqüencialmente foram integradas aos
autos do processo. Após examinar a proposta pelos presentes, a Comissão colocou
a palavra à disposição, não houve manifestação. Examinando as ofertas, conforme
os critérios ditados no edital, chegou-se ao resultado de classificação a empresa
GFC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, com o valor global de R$
569.949,98 (quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais
e noventa e oito centavos), e decidiu pela aceitabilidade da mesma, visto que, esta
se mostrou condizente com os parâmetros de mercado e do projeto, segundo
cotação inserida nos autos por ocasião da solicitação da despesa. Finalizando os
trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação, no quadro de avisos
desta Prefeitura Municipal do resultado do certame, para ciência dos interessados.
O processo será enviado à autoridade superior, para homologação. Nada mais
requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que, lida e
aprovada, será assinada pela Comissão.
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