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TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº64/2022

DECISÃO

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Ibirapitanga, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, torna público aos interessados a decisão exarada nos autos da Tomada de
Preços n. 01/2022, conforme a seguir: “Trata-se de Tomada de Preços n. 01/2022, cujo objeto trata
de Contratação de empresa para execução de obras e serviços de construção de uma Creche
Escola na sede deste Município. Ultrapassada a fase de habilitação, a fase de apreciação das
propostas foi iniciada na sessão realizada em 11 de maio de 2022, conforme publicação no Diário
Oficial do Município em Terça-feira - 3 de Maio de 2022 - Ano - Nº 3103, ficando deliberado o envio
destas ao Setor Técnico de Engenharia do Município para manifestação acerca dos
questionamentos registrados em Ata e da conformidade das propostas em vista das exigências do
Edital. Assim, considerando os princípios da legalidade, razoabilidade e da isonomia, em vista do
teor do Parecer Técnico do Setor de Engenharia do Município, cuja íntegra se encontra nos autos à
disposição dos interessados, julgo desclassificadas todas as propostas de preços, tendo em vista a
constatação de inconformidades insanáveis que extrapolam o conceito de erro material, erro este
que admite oportunizar a vencedora de melhor proposta a correção, sem impactar no valor final da
proposta. Com efeito, ficam todas as licitantes participantes notificadas a apresentar novas
propostas, escoimadas de todos os vícios/inconformidades descritos no Parecer Técnico supra, sem
implicar no aumento dos valores das propostas já registradas, no prazo de 08 (oito) dias da data de
publicação do presente ato decisório, nos estritos termos do artigo 48 da Lei 8.666/93”. Integra do
Processo se encontra a disposição dos interessados no Setor de Licitação do Município para
eventual consulta. Ciência aos interessados. Ibirapitanga – Ba, em 25 de maio de 2022.
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Presidente
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