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ATA
TOMADAI)EiTRECOSO9/2022.

Aos dezessete dias do mês dejunho do ano de dois mil e vinte e dois (17/06/2022), às O9:00hs (nove horas),
reuniu-se na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Lençóis | Ba., designados

pelo Decreto n°. 05/2022, composta por Wenilson Dias de Almeida, Juan Guevara Silva Santos e Jandira Moura
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ENCONTRO
I)OS
RIOS,
LençóisíBa,
CONVÊNIO
N°
587/2022COMPANHIA
DE
I)ESENVOI,:VIMENTO URBANO DO ESTAI)O I)A BAHIA - CONDEM.ENÇÓIS. AlheriÃ EL seçãüo às 9..00
(nove horas) o Sr. Presidente cumprimentando a todos os presentes deu início ao certame solioitando a
documentação para credenciamento e os envelopes de Habflitação e Proposta de preços das duas empresas

presentes, quais sejam: CONSTRUTORA ITIBIMA LTDA, CNPJ N° 10.904.108/0001-62, com sede na
Rua Rubens Ribeiro-n° 153, centro, CEP. 46.880-000, Itaberaba -Bahia, representada por Cleriston Felíx dos
Santos, CPF n° 562.453.865-00, residente e domiciliado no caminho 17, casa 04, CEP. 46.880-000, Itaberat)a -

Bahia; MULTISERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS ERELI, CNPJ N° 40.017.486/0001-95, com sede
na Rua Almir Moura Lima, s/n, centro, CEP.46.825-000 Lajedinho - Bahia, representada neste ato por seu
representante legal o Sr. Williames Brito Reis, CPF n°073.104.685-46, rsidente e domiciliado no

Conjunto
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Avenida Dr. Cesar Ribeiro Soares, 07, Bela Vista, Baixa Grande Bahia e CONSTRUTORA ARHON LTDA,
CNPJ N° 45.051.204/0001-90, com sede na Rua Albino Braz Rios, 43, Baixa Grande -Bahia, CEP. 44.620-000
apenas entregou os envelopes de Habilitação e Proposta de Preços, solicitando que fossem protocolados. A

empresa MULTISERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS ERELI, CNPJ N° 40.017.486/0001-95 preparou
a
Deelaração de superveniência constante do item 3.7 do edital, a próprio punho, no momento do
credenciamento. Após a comissão receber os credenciamentos das empresas representadas, e terem sido vistados

pelos licitantes, o presidente abriu a palavra aos presentes sobre algum tipo de questionaménto durante o
procedimento de credenciamento, sendo que todos declinaram desse direito por não haver nada ,à registrar. Na
sequência foram abertos os envelopes de Habilitação que se encontram devidamente lacrados e eptregue para os
licitantes fazer a vista. Após documentação ser examinadas pelos membros da Comissão e pelas licitantes
presentes, foi oportunizado o direito a questionamento, a despeito dos documentos de habilitaçãoJ momento em

que o representante da empresa CONSTRUTORA ITIBRABA LTDA, CNPJ N° 10.904.108/0001-62,
questiona a documentação da empresa CONSTRUTORA ARHON LTDA, CNPJ N° 45.051.204/0001-90,
por esta apresentar documentos dos sócios em cópia, e as declarações apresentadas fazem referência a Tomada de
Preço 06, também questiona a documentação da empresa MULTISERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS
EmELI, CNPJ N° 40.017.486/0001-95, pois de igual foma as deolarações apresentadas fazeri referência a
Tomada de Preço 06, enquanto este certame se trata da Tomada de Preços n° 09/2022.
A empresa
MULTISER.VICE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELl também não apresentou a certidão do FGTS,
deixamdo assim de atender ao item 7.4.2.5 "Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS" e a Deolaração de Conhecimento de Engenheiro não está assinada pelo engenheiro responsável

técnico da empresa. 0 representante da empresa
CONSTRUTORA ITIBIRABA LTDA, CNPJ N°
10.904.108/0001-62, questiona ainda que a empresa CONSTRUARTE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES
LTDA CNPJ N° 41.110.409/0001-48, não atende ao ltem 7.4.3.6 do edital "Apresentação de um ou mais
atestados de capacidade téonica, fomecido por pessoa juridica de direito público ou privado devidamen
identificada, em nome do profissional", por não apresentar o atestados de capacidade téciiica compatível, co
objeto licitado, além de apresentar a certidão municipal em cópia e as declarações divergentes do certa
referênoia, fazendo menção à Tomada de Preço 06, enquanto este certame se trata da Tomada de ]
09/2022. Após análise da documentação de Habilitação por esta comissão foi constatado a veraci ide dos
questionamentos, como também foi observado que a empresa CONSTRUTORA ARHON LTDA, NPJ NO
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45.051.204/0001-90 também deixou de cumprir o item 7.4.3.6 -Apresentação de um ou mais atestados de
capacidade técnioa, fornecido por pessoa jurídica de direito públi`co ou privado devidamente' identificada, em
nome do profissional, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em caracteristicas,

quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, sendo assim

o presidente da comissão resolve

"ABILITAR as empresas: MULTISERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N°
40.017.486/0001-95,
CONSTRUARTE
SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ N°
41.110.409/0001-48, CONSTRUTORA ARHON
LTDA, CNPJ N° 45.051.204/0001-90, diante da
fimdamentação aoima libelada . Dessa foma, os membros da Comissão Pemanente de Licitação decidiram
declarar habilitadas a empresa ITIBIRABA LTDA, CNPJ N° 10.904.108/0001-62, com sede na Rua Rubens
Ribeiro-n° 153, centro, CEP. 46.880-000, Itaberaba -Bahia, uma vez que foram atendidos a todos os requisitos
estabeleoidos no ato convocatório, em consonância com a Lei 8.666/93. 0 Presidente da Comissão Sr. Wenilson
Dias de Almeida, abriu a palavra sobre intenção de intepor recursos, todos os presentes declinaram deste
direito, Íàce a legalidade do processo, seguidamente o presidente da CPL passou a abertura do envelope de

Proposta de Preços da empresa habilitada ITmABA LTDA, CNPJ N° 10.904.108/0001-62 com o valor de R$
472.365,59 ( Quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
Aberta a palavra para questionamentos em relação a proposta, não houve questionamentos, sendo, portanto,
declarada vencedora a empresa CONSTRUTORA ITIBmABA LTDA, CNPJ N° 10.904.108/0001-62, com
sede na Rua Rubens Ribeiro- n° 153, centro, CEP. 46.880-000, Itaberaba - Bàhia, pelo valor global de R$
472.365,59 (Quatrocentos e setenta e dois míl, trezentos e sessenta e cinco reais e cínquenta e nove centavos).
Não havendo mais nada a relatar, deu - se por encerrada a reunião sendo lavrado o presente registro de
aconteoimentos
após lido e achado confome, segue assinado pelo presidente e membros da comissão e pelos

LICIHNTES:

coQRuffiiírÉmABALTDA,cNPJNoio.9o4.io8/oooi-62,
Representante Cleriston Felí

MULTISERVICE PRES
Representante : Wí lliames

os Santos, CPF n° 562.453.865-00,

DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N° 40.017.486/0001-95,
Reis, CPF n°073.104.685-46
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ERRATA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 79/2022, de 17 de Junho de 2022.

Exclua-se o Inciso XIII do Art. 5º do DECRETO MUNICIPAL Nº 79/2022, qual
seja:
XIII - Não será permitido o estacionamento de ônibus em vias públicas, os
mesmos devem buscar área privada na entrada da cidade.
O inciso XIV passará a ser o XIII.
O referido Decreto será republicado com a devida correção.

Gabinete da Prefeita Municipal de Lençóis-Ba, em 17 de junho de 2022.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
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DECRETO MUNICIPAL Nº 79/2022, de 17 de Junho de 2022.
Regulamenta o período dos feriados e o circuito da festa, a
infraestrutura, a arrecadação de tributos, o comércio, a
guarda municipal e segurança, a vigilância sanitária, os
serviços públicos e a programação cultural, durante o
período junino e dá outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e,
CONSIDERANDO que compete ao Município de Lençóis a realização e organização, em sua
circunscrição, dos Feriados de Corpus Christi e São João e dos Festejos de São João, que iniciarão no
dia 17 de junho e findar-se-á no dia 26 de junho e 2022;
CONSIDERANDO a responsabilidade do Poder Público em manter e ordenar os espaços públicos
vitais à revitalização e qualidade de vida no meio urbano;
CONSIDERANDO o fluxo turístico que abrilhantará os festejos neste período;
CONSIDERANDO o aumento de veículos na cidade;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir segurança aos pedestres;
CONSIDERANDO que os festejos juninos acontecerão no Centro Histórico da cidade;
CONSIDERANDO a manutenção das vias públicas;
CONSIDERANDO principalmente, o bem estar social e familiar, evitando-se transtornos entre a
vizinhança e os comerciantes pelo uso excessivo de sons altos e em horários impróprios.

DECRETA:
Art. 1º. CIRCUITO DA FESTA E PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
IConsidera-se Circuito da Festa de São João todo o trajeto compreendido entre: Teatro de Arena,
Praça Octaviano Alves, Av. Sete de Setembro, Praça Horácio de Mattos, Praça Aureliano Sá (das
Nagôs), Praça Clarindo Pacheco, Bairro Tomba Surrão, ruas de trajeto das festas escolares, quadrilhas
e colocação de fogueiras, assim como suas imediações e principais vias de acesso.
IIA Festa de São João, em Lençóis, acontecerá a partir do dia 19 de junho e findará no dia 26 de
junho.
IIITrecho do cortejo da cavalgada, a partir das 14h, no dia 19.06.22, na Praça das Nagôs, Rua do
Rosário, Rua da Boa Vista, Praça do Coreto, Rua Voluntários da Pátria, Rua Armando Pereira, Rua
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José Florêncio, Praça das Nagôs, e Av. Senhor dos Passos.
IVTrecho da quadrilha do bairro Tomba Surrão, no dia 18 de junho, às 19:30h.
VTrecho do Teatro de Arena, dos dias 19 a 26 de junho, a partir das 16h (apresentação de
quadrilhas, barracas, shows musicais).
VITrecho da Praça Horácio de Matos (exposição na UEFS, apresentações musicais).
VII- Trecho das ruas onde moradores acendem fogueiras na porta, nos dias 23 e 24.06.2022.
VIII- Trecho da Praça das Nagôs, no dia 23.06.2022 (pau de sebo e quebra pote), a partir das 17h.
IXRecomenda-se que as pessoas deixem seus carros nos estacionamentos e garagens e circulem
a pé, evitando congestionamentos e transtornos, especialmente dos dias 16.06.2022 a 26.06.2022.
Art. 2º. INFRAESTRUTURA:
IA organização da infraestrutura da Festa de São João no que compete à Prefeitura de Lençóis
será coordenada por representantes das Secretarias Municipais, Diretorias e Coordenações.
IIAs Secretarias de Administração, Assistência Social, Turismo, Cultura, Meio Ambiente,
Esporte, Educação e Saúde adotarão providências necessárias, em suas áreas de atuação.
IIIA limpeza pública dos sanitários químicos, do Teatro de Arena e entorno serão de
responsabilidade da empresa licitada.
IVNo circuito da festa não será permitida a permanência de carros particulares com som ligado.
VNão será permitido o som em barracas, durante a programação artística/cultural.
VIO horário permitido para som ambiente e individual das barracas será das 10h às 19h, sob pena
de fechamento da barraca irregular.
Art.3º. ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS:
IOrganização das barracas, mapa das barracas, cadastramento de barraqueiros e ambulantes,
isopores, emissão de licença e fiscalização do comércio são de responsabilidade do Departamento
Municipal de Arrecadação e Tributos.
Art.4º. COMÉRCIO DE BARRACAS, AMBULANTES, ARTESANATOS, RESTAURANTES
E BARES DO CIRCUITO:
I-

A colocação de mesas, cadeiras, barracas, ambulantes no circuito da festa obedecerá aos
critérios do Departamento Municipal de Arrecadação de Tributos.
IIOs veículos das empresas distribuidoras não devem obstruir o tráfego durante o momento de
abastecimento;
IIIO abastecimento, através das distribuidoras de bebidas deverá ocorrer até as 16h no espaço da
festa.
IVOs mascates ou camelôs obedecerão aos critérios do Departamento Municipal de Arrecadação
de Tributos.
VAs barracas de artesanatos ficarão na Travessa Aristides Nonato (lateral dos Correios).
VII - Somente as pessoas registradas no Cadastro de Ambulantes da Prefeitura de Lençóis serão
permitidas instalar barracas ou isopores nos espaços públicos desta cidade.
VIII - É de responsabilidade de todos os barraqueiros e ambulantes do espaço público a colocação de
recipientes de lixo (baldes e sacos para lixo) e não deixar o recipiente transbordar.
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Art.5º. GUARDA MUNICIPAL E A SEGURANÇA:

IFica proibido, no período junino, o estacionamento, na Praça das Nagôs, Praça Horácio de
Mattos, Avenida Sete de Setembro, Praça Octaviano Alves (Coreto), Praça Oscar Maciel, Avenida
Nossa Senhora da Vitória, Rua Voluntários da Pátria e imediações.
IIFica, terminantemente, proibido estacionamento e, sujeito a multa, nos trechos da Festa de São
João.
IIIFica proibido o tráfego de veículos automotores no circuito da Festa de São João, exceto os
carros oficiais autorizados e identificados.
IVFica proibida a colocação de utensílios como churrasqueiras, toldos, e outros, fora da área
interna dos estabelecimentos do circuito da festa;
VFica proibido o uso e a ocupação dos espaços públicos, com barracas ou outros equipamentos,
sujeito a multa e apreensão do material, principalmente, em monumentos, praças e áreas naturais (rios
e cachoeiras).
VIAção da Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil, na área dos shows;
VII- A Guarda Municipal de Lençóis será responsável pelo ordenamento do tráfego, em parceria
com a Polícia Militar;
VIII- Fica proibida a venda de bebidas em recipientes de vidro e talheres de aço, ou outros materiais
cortantes no circuito da festa.
IXFica limitado o fluxo de veículos na Praça Horácio de Matos; Avenida 7 de Setembro; Rua Rua
das Pedras; Rua da Baderna.
XFica proibido o estacionamento no Beco da Chocolateira; Rua da Boa Vista; Rua da Baderna;
Rua Perilo Benjamin; Rua José Florêncio e Praça das Nagôs.
XIFicam estabelecidos locais para estacionamento: Rua do Cajueiro; Praça do Rosário; Praça
Samuel Sales; Rua do Rosário (lado direito) e Avenida Senhor dos Passos, até o final da mesma.
XII- Fica estabelecido o fluxo de veículos subindo em mão única: início da Praça Horácio de Matos,
Avenida Ruy Barbosa; Rua Voluntários da Pátria e Praça Cel. Octaviano Alves (Praça do Coreto); Rua
Boa vista; Rua Aberlado Andréa; Rua do Rosário e Rua Cel. José Florêncio.
XIII- Não será permitida a entrada de ônibus e carros pesados, no centro histórico de Lençóis, do dia
14 a 27 de junho de 2022, por motivo da decoração;
Art.6º. VIGILANCIA SANITÁRIA:
IDefinirá o regulamento de higienização do comércio ambulante, das barracas, bares e
lanchonetes;
IIFará a fiscalização periódica nos locais de alimentos e bebidas.
Art. 7º. SERVIÇOS PÚBLICOS:
IAs Secretarias de Turismo e de Cultura funcionarão o seu receptivo turístico até às 21h;
IIA Secretaria Municipal de Saúde coordenará todas as ações voltadas à saúde e prevenção;
IIIA Secretaria de Meio Ambiente fiscalizará periodicamente o som, o uso e a ocupação dos
espaços públicos, com barracas ou outros equipamentos, sujeito a multa e apreensão do material,
principalmente, em monumentos, praças e áreas naturais (rios e cachoeiras).
IVA varrição e coleta do lixo na área da festa são de responsabilidade da empresa licitada com o
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apoio da Cooperativa Recicla Lençóis;
VFica proibida a exploração do trabalho infantil de qualquer natureza;
VIAs denúncias de qualquer abuso às crianças deverão ser encaminhadas à delegacia de Polícia e
ao Conselho Tutelar;
VII- O Conselho Tutelar atuará durante os Festejos de São João, conforme legislação própria;
VIII- Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme Portaria nº
08/2018, do Juizado da Criança e da Juventude;
IXA Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, CIPPA, em parceria com o Poder Público
Municipal, realizarão ações na área da festa.
Art. 8º. PROGRAMAÇÃO CULTURAL:
IA programação cultural será coordenada pela Secretaria de Cultura, Secretaria de Esportes,
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação.
IIAs apresentações e manifestações culturais acontecerão no Teatro de Arena, Praça Horácio de
Mattos, Bairro do Tomba, Praça das Nagôs, Praça Octaviano Alves, (Coreto) e Escolas Municipais,
conforme divulgação;
IIIA programação das brincadeiras juninas acontecerá na Praça das Nagôs, acontecerá a partir das
17h do dia 24 de junho de 2022.
Art. 9º ENTRADA DE EXCURSÕES NO MUNICÍPIO:
IVSerá permitida a entrada de excursões com reservas em hotéis, pousadas, restaurantes e com
acompanhamento de um ou mais guias/condutores conforme o número de passageiros ou para os
shows;
VAs excursões devem enviar as informações de: placa do carro; nome do motorista; nome do
guia/condutor local, número de passageiros e número do CADASTUR via email para
secturlencoisba@gmail.com com até 48h de antecedência da chegada;
VIFica estabelecido que embarque e desembarque de onibus/van de excursão deverão acontecer
na rodoviária;
VII- Excursões deverão seguir o regramento para o local de estacionamento que rege neste decreto
em seu artigo 5º.
Art. 10º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Lençóis-Ba, em 17 de junho de 2022.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal de Lençóis
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