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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

TOMADA DE PREÇOS N2 003/2021-PROC. ADM. N2 112439/2021 

ABERTURA DOS ENVELOPES 

1-PROPOSTAS TÉCNICAS; 2-PROPOSTAS DE PREÇOS; 3-HABILITAÇÃO 

Aos vinte 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 10:20hs, em sessão pública por videoconferência, os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2 26/2020, abaixo assinados, para abertura 

dos envelopes 01-Propostas Técnicas, 02-Propostas de Preços e 03-Habilitação, referente a licitação 

na modalidade de Tomada de Preços n2  003/2021, tipo técnica e preço, cujo objeto consiste na 

contratação de empresa especializada, para Prestação dos serviços de Elaboração de Projetos 
Executivos, sob regime de execução indireta por preço global, subdivididos em 02 (dois) Lotes, a 

saber, de acordo com o Edital e seus Anexos: Lote 01: RECUPERAÇÃO ESTUTURAL VIADUTOS DO 

TÚNEL AMERICO SIMAS e Lote 02: PROJETOS COMPLEMENTARES (Camelódromo de Sussuarana), de 

acordo com o Edital e seus Anexos. Inicialmente registramos que entregaram os envelopes 01, 02 e 

03, as seguintes licitantes: MB ENGENHARIA E PROJETOS-CNPJ n2  30.996.574/0001-22; APT 

ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S-EPP-CNPJ n2  08.683.269/0001-21 e RC ENGENHARIA 

LTDA-ME-CNPJ n226.552.631/0001-07. Ato contínuo, a Comissão procedeu com a abertura dos 

Envelopes n2  01-Propostas Técnicas. Toda a documentação foi rubricada pela Comissão e será 

disponibilizada para os licitantes através do Portal da SUCOP. Em reunião interna, realizada pela 

Comissão, será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos do edital. Após o 

julgamento a Comissão dará ciência aos Licitantes do resultado da (Nota Técnica-NT), através do 
Diário Oficial do Município, e determinará dia e hora da próxima fase (Preços/Habilitação), 

obedecidos os prazos legais. Os Envelopes n2s 2 e 3, contendo as Propostas de Preços e os 

Documentos de Habilitação, ficarão sob custódia da Comissão de Licitação, devidamente lacrados, 

até a abertura em outra sessão pública. 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 inteiro teor do processo 

licitatório se encontra a disposição dos interessados na Sala da Comissão de  Licoit..i.ão 	sta 

Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Salvador, 20 de julho de 2021.  
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