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5' ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABIUTAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS NP 001/2021-PROC. ADM. Ne 78662/2011 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação da SUCDP, sito na Av. Marechal Castelo Branco, 154, Nazaré (Aquidaly5), 

Salvador/BA , nesta Capital reuniram-se às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  025/2020, abaixo assinados, com o fim 
especifica de analisar e julgar os documentos de Habilitação da licitante COMPAC CONSTRUÇÕES 
LTDA, referente a TOMADA DE PREÇOS ri° 001/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na 
contratarão de empresa especializada para execução dos serviços de reforma elétrica das Sedes 
SUCOP (Aquidabã e Morro) Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, de 
acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  Apôs análise e julgamento da documentação, verificada a 
autenticidade das certidões nos sites especificos na internet, a Comissão decidiu: HABILITAR a 
licitante COMPAC CONSTRUÇÕES. LIDA, em razão de preencher os requisitos da Capacidade Jurídica; 
da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista; da demonstração da Idoneidade Financeira e 
da demonstração da Capacidade Técnica Profissional e Operacional, sendo o ato, aqui, devida mente 
motivado e legalmente amparado no Edital. 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 membros da Comissão de Licitação. O resultado do julgamento 
da Habilitação, será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo recursal, 
conforme disposto no art. 109 c/c art. 110 da Lei n 8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do 
processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação 
desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 16 de abril de 2021. 
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6" ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS PM 001/2021-PROC. ADM. Ne 78662/2021 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Av. Marechal Castelo Branco, 154, Nazaré (Aquidabal, 
Salvador/R& nesta Capital, reuniram-se às 14:00114 em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria ng 026/1020. abaixo assinados, com o fim especifico 

de analisar e julgar os documentos de Habilitação da licitante SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. referente a 
TOMADA DE PREÇOS ng 001/1011, tipo menor preço, cujo objeto consiste na na [entrançara de empresa 

especializada para execução dos serviços de reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) 
Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, de acordo com as exigências, especificações 

e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  Após 

análise e julgamento da documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na 

internet a Comissão decidiu: HABILITAR a licitante SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS UMA, em razão de 

preencher os requisitos da Capacidade Jurídica; da Regularidade Fiscal, Previdentiária e Trabalhista; da 

demonstração da Idoneidade Financeira e da demonstração da Capacidade Técnica Profissional e 

Operacional, sendo o aio aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no Edital. Da condição de 

ME/EPP (asse:rimado a preferência de contratação. conforma disposto no subitem 14.1.3.2.1 do Edital):  A 

empresa SERVE SERVIÇOS, comprovou a condição de microempresa/empresa de pequena Porte. Neste caso, 
os ans. 44 e 45 da Lei Complementar na 123/2005, e a Lei Complementar na 147/2014, assegura às 

microempresas e empresa de pequeno porte o direito de Preferência de contratação nos casos em que 
houver empate na &taça% aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

e 

Conforme classificação acima considerando a situaça o em que a proposta apresentada pela licitante SERVE 

SERVIÇOS na condição de microempresa melhor classificada, encontra-se em condições de empate (4 ou até 
10%) com a proposta da licitante COMPAC CONSTRUÇÕES, mais bem classificada, condição essa que a SERVE 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, e que poderá s r 
adjudicado em seu favor o objeto licitado, com base na Lei Complementar ng 123/2006 e 147/2014, fica a 

empresa SERVE, desde já, convocada para apresentar manifestação, expressa, de interesse com 
apresentação de proposta Inferior àquela considerada vencedora do certame. Nada mais havendo a tratar, 

deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, q e 

depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação. O resultado o 

julgamento da Habilitação, será publicado no Diário Oficial do Municipio/DOM, concedendo o prazo recursal, 
conforme disposto no art. 109 c/c ad. 110 da Lei nt 8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo 

licitatório se encontra à disposição dos Interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, o 

horário normal de expediente do órgão. Salvador, 16 de abril de 2021. 
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Classificação Valor proposto "K" 

151COMPAC CONSTRUÇÕES LIDA 0,86 

21) SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LIDAtME/EPP) 0,90 (= ou até 10% da 1.” 

39 M&C SERVIÇOS ELÉTRICOS LIDA (MF/FRP) 0,96 

41 RIBEIRO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES FIRELI IME/EPPI 0,98 
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RE ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Na 001/2021-PROC. ADM. Na 78662/2021 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e uni, na sala de reuniões da Comissão 
Permanente de LiCitaçãO da SUCOP, sito na Av. Marechal Castelo Branco, 154, Nazaré (Aquidabfil 
Salvador/BA, nesta Capital, reuniram-se às 10:00M, em sessão interna, os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n9 026/2020, abaixo assinados, com o fim 
especifico de analisar e julgar os documentos de Habilitação da licitante M&C SERVIÇOS ELÉTRICOS 
IMA, referente a TOMADA DE PREÇOS n9 001/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na na 
contrafação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma elétrica das Sedes 
SUCOP (Aquidabã e Morro) Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS UNITÁRIOS, de 
acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital DO JULGAMENTO 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  Após análise e julgamento da documentação, verificada a 
autenticidade das certidões, nos sites específicos na Internet, a Comissão decidiu: HABILITAR a 
licitante M&C SERVIÇOS ELÉTRICOS LIDÁ, em razão de preencher os requisitos da capacidade 
Jurídica; da Regularidade Fiscal, Previdenciaria e Trabalhista; da demonstração da Idoneidade 
Financeira e da demonstração da Capacidade Técnica Profissional e Operacional, sendo o ato, aqui, 
devidamente motivado e legalmente amparado no Edital. 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 membros da Comissão de Licitação. O 
resultado do julgamento da Habilitação, será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, 
concedendo o prazo recurso', conforme disposto no art. 109 c/c art. 110 da Lei nv 8.666/93. 
Registrando-se que o inteiro teor do processo licitartorio se encontra â disposição dos Interessados 
na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. 
Salvador, 19 de abril de 2021. 
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Ele ATA DA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Ne 001/2021-PROC. ADM. Ne 73662/2021 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Av. Marechal Castelo Branco, 154 Nazaré (AquidabS), 
Salvador/BA, nesta Capital, reuniram-se às 14:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria na 026/2020, abaixo assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar os documentos de Habilitação da licitante RIBEIRO SILVA SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÕES EIRELi, referente a TOMADA DE PREÇOS ne1)01/2021, tipo menor preço, cujo objeto 

consiste na na contrafação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma 
elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) Salvador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS 
UNITÁRIOS, de acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. 

DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABIUTACÃO:  Após análise e julgamento da 

documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na Internet, a 

Comissão decidiu: HABILITAR a licitante RIBEIRO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELL em razão 

de preencher os requisitas da Capacidade luridica; da Regularidade Fiscal, Previdenclária e 

Trabalhista; da demonstração da Idoneidade Financeira e da demonstração da Capacidade Técnica 
(quadro anexo, sendo o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no Edital. Nada 
mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos 

acontecimentos na presente Ata, que depois de fida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Comissão de Licitação. O resultado do julgamento da Habilitação, será publicado no 
Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109 c/c 

art. 110 da Lei n 8.666/93. Registrando-se que o inteiro teor do processo licitatório se encontra à 
disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de 

expediente do órgão. Salvador, 19 de abril de 2021. 

ot,  tele 
Ana Lúci Luz de 5. e Silva 
Preside tg 

Adriana dede Figueire o Braga 

Membro 

Mcixa„c  

A Rose Mary M. Araújo 
Membro 	

Ma Mem d?14"g0LiaQ 
Me b 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

