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 ATA DA SESSÃO PÚBLICA - TOMADA DE PREÇOS  Nº 01/2020 

Abertura de Proposta de Preços 

25/11/2020

Às oito horas do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte, na sala de Licitações do
Instituto Federal Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa, situada na BR 349 KM 14,
reuniram-se os servidores: Edvânio Campos Macedo, Edna de Souza Costa, Thyala do
Nascimento Pinheiro, respectivamente, chefe do setor de licitações e membros da Comissão
Especial de licitação, designada pela Portaria Interna número oitenta e sete de vinte de
outubro de 2020, para tratar dos seguintes assuntos: abertura dos envelopes da proposta de
preço que objetiva A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO,
conforme Lei nº 8.666/1993.Não estando presente os prepostos das empresas, os
envelopes foram abertos pela comissão. A empresa THALASSA CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 32.760.170/0001-60 apresentou a proposta de R$ 299.540,77 (duzentos e noventa e
nove mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e sete centavos) e a ELIS
CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA CNPJ 00.887.714/0001-
63 apresentou a proposta de R$ 222.774,69 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e
setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Suspendeu-se a sessão para que as
propostas sejam analisadas pela equipe técnica e o resultado do certame será divulgado no
site do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano e no Diário Oficial da
União - DOU com a data provável de 30/11/2020. Nada mais a constar, deu-se por
encerrada a sessão e eu, Thyala do Nascimento Pinheiro, lavrei a presente ata, que vai por
mim assinada, pelos demais componentes da Comissão.
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