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Erratas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46

ERRATA
Diário Oficial do Município, edição nº 2510 do dia 06 de junho de 2022, pág. 2.

DECISÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2022-TP.

Versam os autos sobre o processo licitatório adotado na modalidade de Tomada de
Preços nº 002-2022-TP cujo objeto é a prestação de serviços relativos à pavimentação asfáltica
e drenagem de águas pluviais, nas Ruas Projetadas C – G – H – I – M – N – L – O – P – Q – R –
S – T– Z – W, em Salinas, no Município de Boquira-BA, nos termos definidos na planilha
orçamentaria do edital, cuja sessão de abertura da documentação de habilitação se deu no dia
12 de maio de 2022, entretanto, os trabalhos foram suspensos, a fim de se efetuar a análise de
questionamentos relativos a documentação de habilitação, para se proceder a devida decisão.

Com efeito, após análise da documentação das licitantes foram declaradas Habilitadas,
através de Despacho, publicado em 31 de maio de 2022, as seguintes empresas: A F DA SILVA
TERRAPLENAGEM - ME e CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA - EPP, uma vez que
foram atendidos os requisitos estabelecidos no ato convocatório, em consonância com a Lei
8.666/93. A seu turno, a Comissão decidiu declarar inabilitadas as empresas G R S SILVA
CONSTRUÇÕES EIRELI; CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME;
S.R CONSTRUTORA LTDA e HFG CONTRUTORA LTDA – ME.

Deste modo, objetivando dar continuidade ao processo, foi designada a continuação do
certame para o dia 03 de junho de 2022, às 14:30 horas. Iniciada a sessão na data e horário
marcado, comparecendo a Presidente Sra. Vanessa Rodrigues Vieira, membros da Comissão a
Sra. Érica Gonçalves Silva dos Santos, o Sr. Cláudio Oliveira de Souza e os representantes das
licitantes A F DA SILVA TERRAPLENAGEM - ME e CONSTRUTORA BAHIANA ALMEIDA LTDA
- EPP, que deram prosseguimento aos trabalhos, procedendo a abertura das propostas de
preços das licitantes habilitadas, sendo constatados os seguintes valores:
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Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
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CNPJ: 13.780.770/0001-46

Onde se lê:

EMPRESA
VALOR
A F DA SILVA TERRAPLENAGEM – ME
R$ 2.673.491,97
(dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e sete
centavos)

Leia-se:
EMPRESA
VALOR
A F DA SILVA TERRAPLENAGEM – ME
R$ 2.673.313,72
(dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e treze reais e setenta e dois centavos)
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ERRATA
Diário Oficial do Município, edição nº 2514 do dia 14 de junho de 2022, pág. 2.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002-2022-TP
O Prefeito Municipal de Boquira, usando de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve Adjudicar e
Homologar o Processo Licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 002-2022TP, referente aos serviços relativos à pavimentação asfáltica e drenagem de águas
pluviais, nas Ruas Projetadas C – G – H – I – M – N – L – O – P – Q – R – S – T– Z – W,
em Salinas, no Município de Boquira/BA.

Onde se lê:
EMPRESA VENCEDORA:
A F DA SILVA TERRAPLENAGEM – ME
CNPJ: 29.549.521/0001-84

Valor Global: R$ 2.673.491,97 (dois milhões, seiscentos e sessenta e três mil,
quatrocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos).

Leia-se:
EMPRESA VENCEDORA:
A F DA SILVA TERRAPLENAGEM – ME
CNPJ: 29.549.521/0001-84

Valor Global: R$ 2.673.313,72 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil,
trezentos e treze reais e setenta e dois centavos).
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ERRATA
Diário Oficial do Município, edição nº 2515 do dia 15 de junho de 2022, pág. 2.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 218TP-2022

Modalidade de Licitação
Tomada de Preços

Objeto

Número
002-2022-TP

Prestação de serviços relativos à pavimentação asfáltica e drenagem de
águas pluviais, nas Ruas Projetadas C – G – H – I – M – N – L – O – P – Q –
R – S – T– Z – W, em Salinas, no Município de Boquira/BA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Razão Social: A F DA SILVA TERRAPLENAGEM – ME
CNPJ: 29.549.521/0001-84
End.: Rua Cipriano Alves, nº 110, Jardim Cotinha, São Paulo/SP, CEP: 03.886-040.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 020900 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS
ATIVIDADE: 15.451.07.1036 – PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDO E ASFALTO
DE LOGRADOUROS E AVENIDAS
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Onde se lê:
Valor Global do Contrato: R$ 2.673.491,97 (dois milhões, seiscentos e sessenta e
três mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos).

Leia-se:
Valor Global do Contrato: R$ 2.673.313,72 (dois milhões, seiscentos e setenta e
três mil, trezentos e treze reais e setenta e dois centavos).
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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro.
CEP. 46.530-000 - Fone: (77) 3645-2021
CNPJ: 13.780.770/0001-46

DECISÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2022-TP.

Versam os autos sobre processo licitatório, adotado na modalidade de Tomada de
Preços nº 002-2022-TP, tipo menor preço por lote, cujo objeto se refere sobre a prestação de
serviços relativos à pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, nas Ruas Projetadas
C – G – H – I – M – N – L – O – P – Q – R – S – T– Z – W, em Salinas, no Município de BoquiraBA.

Com efeito, após a última sessão de julgamento e publicação dos atos posteriores,
foram constatados dois erros de digitação no processo, sendo um no edital no item 16.2.11;
página 11, referente ao valor total estimado para contratação, e outro no preço registrado em
ata da empresa vencedora.
Pois bem, tendo em vista o ocorrido, reuniu-se a Comissão de Licitação juntamente com
a Autoridade Superior para análise dos fatos, concluindo como erros de ordem material, ou
seja, passível de ser sanado, já que tais falhas não maculam a natureza do processo, pois no
que se refere ao edital, o erro de digitação ocorreu em campo que não interferiu na elaboração
das propostas, eis que foram amplamente divulgados todos os documentos necessários para
elaboração dos preços, sendo publicados como parte integrante do instrumento convocatório,
a planilha orçamentária detalhada com os preços estimados, memória de cálculo, composições
de custos BDI, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projetos, devidamente
elaborados e conferidos pela equipe técnica responsável, não havendo quaisquer
questionamentos por parte dos interessados, tendo ampla participação das empresas conforme
demostrado na Ata, o que comprova a regular tramitação do processo. No tocante a falha na
digitação do valor vencedor na Ata final, pode ser considerado erro de ordem material sanável,
uma vez que os atos já publicados poderão ser corrigidos através da publicação de erratas,
sem comprometer o resultado final da licitação, pois a proposta de preços apresentada pela
empresa vencedora encontra-se com a somatória correta no montante exato de R$
2.673.313,72 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e treze reais e setenta e
dois centavos), sendo disponibilizada para acesso de todos, juntamente com os demais
documentos apresentados na sede da prefeitura, para que os interessados pudessem analisar,
e caso, quisessem, dentro do período legalmente previsto interpor recurso administrativo, bem
como foi divulgado no diário oficial do município Decisão Administrativa, aduzindo resumo da
Ata e estabelecendo ao final prazo recursal, tornando-se precluso, eis que inexistiu qualquer
interposição recursal.
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Desta forma, passa-se constar, por ato de ofício e com base no princípio da autotutela
administrativa, como autoriza a Súmula nº 473 do STF, fica por este ato, retificado o valor
estimado previsto no edital, item 16.2.11; página 11; que passa a ser no valor de R$
2.722.351,73 (dois milhões setecentos e vinte e dois mil trezentos e cinquenta e um reais
e setenta e três centavos), bem como retificado o valor constante na Ata da sessão de
julgamento das propostas de preços, a fim de que conste como proposta vencedora o valor de
R$ 2.673.313,72 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e treze reais e
setenta e dois centavos), para produção de todos os efeitos legais e jurídicos.

Publica-se no Diário Oficial do Município para ciência do ato.

Boquira-BA, 21 de junho de 2022.

Luciano de Oliveira e Silva
Prefeito

Vanessa Rodrigues Vieira
Presidente da CPL

Cláudio Oliveira de Souza
Membro

Érica Gonçalves Silva dos Santos
Membro
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