
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA 

BAHIA, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017. 

 
Ao dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 15:00 no horário local, na 

sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, situada à Rua Dom Basílio 

Mendes Ribeiro, 127, Ondina - nesta Capital, reuniram-se o Pregoeiro André Martins 

Barbosa e equipe de apoio: Maria de Fátima Pereira e Tâmara Vieira Cavalcanti, nomeados 

conforme Portaria do CRF/BA nº 001 e nº 002 de 02/01/2017, os quais realizam a sessão 

pública, e publicada no Diário Oficial da União, seção 2, dia 26/01/2017, designada pelo 

Ilustríssimo Presidente do CRF-BA. A presente licitação tem por objeto o 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO E 

GRANITO DAS SALAS DA FISCALIZAÇÃO, ARQUIVO E ESCADARIAS DO 

CRF-BA, Edital - Convite nº 008/2017 - Processo Administrativo nº 072/2017 do tipo 

menor preço global, de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores. 

Salientamos que foram convidadas empresas a participar do certame, havendo também a 

divulgação do edital em mural desta autarquia. No horário das 15:37 min foi aberta a sessão 

pelo pregoeiro para prosseguimento aos demais atos do processo licitatório. O pregoeiro 

constatou a presença das seguintes empresas licitantes: Engemais Construção e Locação de 

Máquinas - Eireli, CNPJ 11.324.231/0001-77; Idéia Construções e Instalações Ltda - ME,  

CNPJ 11.683.693/0001-80 e a empresa AS Engenharia Eireli - EPP, CNPJ 

17.700.934/0001-39. Após conferir toda documentação das licitantes, foi constatada que 

todas as empresas estão habilitadas para prosseguirem para a próxima fase. Por seguinte a 

Comissão procedeu à verificação das propostas de preços, e o pregoeiro decidiu por 

declarar como vencedora e classificada em primeiro lugar a empresa Idéia Construções e 

Instalações Ltda - ME, CNPJ 11.683.693/0001-80 por apresentar um valor global de R$ 

61.755,69 (sessenta e um mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e nove 

centavos), e em segundo lugar a empresa Engemais Construção e Locação de Máquinas - 

Eireli, CNPJ 11.324.231/0001-77 estabelecendo um valor de R$ 65.574,78 (sessenta e 

cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), e em terceiro lugar 



a empresa AS. Engenharia Eireli – EPP, CNPJ 17.700.934/0001-39 que ofereceu um valor 

de R$ 69.446,72 (sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e dois 

centavos). Ressalta-se que o valor apresentado pela empresa em primeiro lugar está dentro 

do estimado pela autarquia. Em seguida passou-se a palavra para que os representantes das 

empresas fizessem alguma observação referente a algum esclarecimento, caso desejassem, 

sendo verificado que não havia mais nada a acrescentar. O pregoeiro vem informar que a 

proposta da licitante vencedora do Convite nº 008/2017, Processo Administrativo nº 

072/2017 será encaminhado à autoridade competente para adjudicação e homologação dos 

mesmos. Para constar, lavra-se a presente ata, assinada pelos presentes. Sendo encerrado os 

trabalhos às 16:49 min. 

 

Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio:  

Pregoeiro – André Martins Barbosa 

Apoio – Maria de Fátima Pereira 

Apoio – Tâmara Vieira Cavalcanti 

 

Licitantes: 

 

AS Engenharia-Eireli EPP - CNPJ 17.700.9347/0001-39 representado por Paulo Sérgio 

Ladeia Vilasboas.  

 

Engemais Construção e Locação de Máquinas Eireli  - Ltda - CNPJ 11.324.231/0001-

77 representado por Alan Fabrício de Cerqueira Abreu . 

 

Idéia Construções e Instalações Ltda - CNPJ 11.683.693/0001-80 representado por 

Maurício Ricardo Neves Borges. 

 

 


