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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
CONCORRÊNCIA Na 003/2021-PROC. ADM. N* 104401/2021 

ABERTURA DOS ENVELOPES 

1-PROPOSTAS DE PREÇOS e 2-HABILITAÇÃO 

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, Salvador/BA, 
reuniram-se, às 1020hs, em sessão pública, por vIdeoconterência, os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria ne 26/2020, abaixo assinados, para abertura dos 
envelopes 01-Propostas de Preços e 02-Habilitação, referente a licitação na modalidade de 
CONCORRÊNCIA n° 003/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de restauração e complementares de requalificação do 
Mercado Modelo na Praça Cayrússalvador/13A, sob regime de empreitada por preços unitários, com 
fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes 
serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. Registramos que as empresas CONSTRUTORA 
PENTÁGONO LTDA-CNPI/MF n 34.145.847/0001-86; BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LEDA-
CNIN/M F n° 00965.6110001-74; CINZEL ENGENHARIA LTDA-CNRI/MF na 08.059.768/000142; METRO 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LIDA-CNN/ME n2 07.478.417/0001-03 e o CONSÓRCIO NOVO MERCADO 
MODELO-formado pelas empresas CONSTRUTORA ANDRADE MENDONÇA LIDA, INCORPLAN 
ENGENHARIA LTDA e ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LIDA-, entregaram os envelopes 01-Proposta de 
Preços e 02-Habilitação, devidamente lacrados. Dando inicio a Comissão procedeu com a abertura dos 
Envelones na 01-Proposta de Preços. Que foram os seguintes: xracxxxxzwurxxxsuNxxmneoourocoocucouc 

Licitantes Valor Proposto le 

CINZEL ENGENHARIA LIDA 0,95 

CONSTRUTORA PENTÁGONO LIDA 0,96*  

BMVCONSTRUGOES E INCORPORAÇÕES LEDA 0,96* 

CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO 0,96*  

METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LIDA 1,50 

T da a documentação foi rubricada pela Comissão e será dIsponibilizada para os interessados, atrav s 
d Portal da SUCOP www.sucop.salvadonbarzov.br  licitações-Concorrência MOO/2021T para 
c nhecimento e análise. Em reunião interna, realizada pela Comissão, será verificada a conformida e 
d s propostas com os requisitos exigidos no Edital. Após o Julgamento a Comissão dará ciência do 
r sultado aos interessados, através do Diário Oficial do Município, e determinará dia e hora da próxima 
fase (abertura do envelope ns 2-Habilitação), obedecidos os prazos legais. Os Envelopes n° 2, contendo 
o Documentos de Habilitação, ficarão sob custódia da Comissão de Licitação, devidamente lacrados, 
a é 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 MA que depois de lida e achada 
conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação. O inteiro teor do processo lIcitatório 
s encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário 
normal de expediente do órgão (08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00hs). Salvador, 12 de julh 
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Ana Lúcia Luz de S. e Silva 	 Adriana de Figueirdo Braga 

Presidente 	 Membro 
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