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RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

1 - PROPOSTAS TÉCNICAS, 2 - PROPOSTAS DE PREÇOS e 3 - HABILITAÇÃO 

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Comissão Permanente de 

Licitação da SUCOP, sito na Av. Presidente Marechal Costa e Silva, s/n, Dique do Tororó, nessa Capital, reuniram-se, 

às 10:00hs, em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  

26/2020, abaixo assinados, para recebimento e abertura dos envelopes 01-Propostas Técnicas, 02 - Propostas de 

Preços e 03-Habilitação, referente a licitação na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC 

Presencial n2  003/2020, tipo técnica e preço, cujo objeto consiste na contratação de pessoa jurídica, isolada ou em 

consórcio, para Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução de Obras de lnfraestrutura em 

área urbana, para implantação da intervenção "H" — AV. ACM RETORNO RÓTULA DO ABACAXI — Integrante do 

empreendimento — "NOVA TANCREDO NEVES" -Salvador/BA, de acordo com as exigências, especificações e demais 

condições expressas no Edital. Foi registrado o comparecimento das seguintes licitantes: 1) CONSÓRCIO 

OAS/FUTURE ATP, representada pelo Sr. Filipe Dantas de Oliveira; 2) CONSÓRCIO NOVA TANCREDO NEVES 

(BSM/INO9VARE) representada pelo Sr. Leasi dos Santos Oliveira; 3) CONSÓRCIO NOVA SALVADOR 

(CONSTRAN/BASITEC), representada pelo Sr. Thiago da Gama Lobo, 4) CONSÓRCIO INTERVENÇÃO H (NM/FARES), 

representada pela Sr. Gabriela Meira Moreira e 5) ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S/A, representada pelo 

Sr. Christiano França Diniz Oliveira, devidamente credenciados entregaram os envelopes 01-Proposta Técnica, 02-

Proposta de Preços e 03-Habilitação. Ato contínuo a Comissão procedeu inicialmente, com a abertura dos Envelopes 

n2  01 - Propostas Técnicas, cujos documentos foram rubricados e conferidos pela Comissão e disponibilizados para 

os licitantes para vistas e rubricas. Foi perguntado aos licitantes presentes, se tinham algum registro a fazer, nada 

foi dito. Registramos que toda documentação relativa às Propostas Técnicas estarão disponíveis através de link que 

será divulgado no Portal Sucop (licitações) RDC n2 03/2020, ainda na data de hoje (15/10/2020). Em seguida foi 

suspensa a sessão. A Presidente da Comissão informou aos licitantes que toda a documentação será analisada e 

julgada, em reunião interna, pela Comissão Especial Técnica de Licitação, instituída através da Portaria n2  36/2020, 

publicada no DOM n2  7.812, pág. 8, de 10 a 13/10/2020, onde será divulgado o resultado conforme previsto no 

Edital e/ou no Diário Oficial do Município. Os Envelopes 2 e 3, contendo as Propostas de Preços e os Documentos 

de Habilitação, ficarão sob custódia da Comissão de Licitação, devidamente lacrados e rubricados em seus lacres 

pelos licitantes e pelos membros da Comissão, até a abertura em outro ato público. Nada mais havendo a tratar, 

deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente ata, que depois de 

lida e achada conforme, vai assinada pelos mem ros da Comissão de Licitação. Salvador, 15 de o 	2020. 
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