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ATA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2021.
DATA DE ABERTURA: 02/02/2022 ÀS 11:00 HORAS.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DA ENTRADA DA CIDADE DE VARZEA NOVA-BAHIA.
Às 11:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2022, reuniu-se em Assembleia a Comissão de
Licitação da Prefeitura de Várzea Nova, Estado da Bahia, formada pelo Senhor Leonardo
Rocha Araujo – Presidente, e pelo Senhor José Cezario Costa e a Sra. Cecília Valois
Pereira Lemos (Membros da CPL), designados pelo Decreto de nº. 038 de 09 de abril de
2018 e o responsável técnico do município, o Senhor Sr. FRANCISCO DE ASSIS
OLIVEIRA BIPO, CREA nº 051355007-0, para continuidade e realização da abertura
das propostas de preços das empresas habilitadas na primeira etapa do certame
(documentação de habilitação), da Tomada de Preço nº 004/2021. Constitui o objeto da
presente licitação, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
urbanização e iluminação pública da entrada da cidade de Várzea Nova - Bahia. No horário
previsto em publicação e comunicação oficial, o Senhor Leonardo Rocha Araujo,
Presidente da Comissão, declarou aberta a sessão e iniciou os trabalhos mesmo sem a
empresa HABILITADA encaminhar seu representante legal para que acompanhasse a
continuidade deste certame, o que não impede o seguimento, uma vez que as empresas
foram notificadas, bem como, foi realizada a publicação oficial que marcava data e horário.
Em ato contínuo foi apresentando os envelopes lacrados devidamente como foram na
sessão do dia 10 de janeiro de 2022. Dando início a abertura do envelope da empresa
habilitada, nos foi revelado que a Empresa EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI –
EPP, apresentou uma composição de preços totalizando um valor de R$ 1.756.786,15 (um
milhão setecentos e cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e seis reais e quinze
centavos). Após análise técnica, constatou que a empresa atendeu aos requisitos do edital,
sendo consequentemente classificada. Portanto, tendo sua proposta classificada conforme
análise técnica e por verificar que houve o cumprimento das exigências editalícias,
considerando ainda o PREÇO DE ACORDO COM O ESTIMADO, e consequentemente
mais vantajoso para Administração Municipal. Diante do exposto, esta Comissão de
Licitação resolve declarar VENCEDORA DO CERTAME A EMPRESA EPTÁ
EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, COM O VALOR GLOBAL DE R$
1.756.786,15 (um milhão setecentos e cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e seis
reais e quinze centavos), obrigando se ao cumprimento de todas as cláusulas contratuais
para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de urbanização e
iluminação pública da entrada da cidade de Várzea Nova - Bahia. Após este desfecho, fica
concedido o prazo legal conforme o Edital, para que, havendo alguma empresa discordante
da decisão da CPL possa recorrer, o Presidente neste momento declara que aguardará as
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possíveis apresentações das razões recursais e que transcorrido os possíveis julgamentos de
recursos e contrarrazões, bem como todos os prazos legais, efetuará as etapas finais
adjudicação, homologação e consequentemente contratação. Foi encerrada a sessão com a
leitura da Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Membros e
Responsável técnico do município. Várzea Nova, Bahia, 02 de fevereiro de 2022.

___________________________
Leonardo Rocha Araujo
Presidente

___________________
José Cezario Costa
Membro

_____________________
Cecília Valois Pereira Lemos
Membro

_________________________________________
Francisco de Assis Oliveira Bipo
CREA nº 051355007-0
Responsável Técnico
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