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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

CONCORRÊNCIA N2 004/2021-PROC. ADM. N2 130603/2021 

ABERTURA DOS ENVELOPES 

1-PROPOSTAS DE PREÇOS E 2-HABILITAÇÃO 

Aos onze dias do mês de agosto 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  39/2021, abaixo assinados, para abertura 

dos envelopes 01-Propostas de Preços e 02-Habilitação, referente a licitação na modalidade de 

CONCORRÊNCIA n2  004/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste contratação de empresa 

especializada para EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA PARA IMPLANTAÇÃO 

DO EMPREENDIMENTO "OAE DO CORREDOR RAMO 100 (ÁREA A) E OAE COMPLEMENTAR DO 

CORREDOR RAMO 100 (ÁREA B) no Município de Salvador/BA, de acordo com o Edital e seus Anexos. 

Registramos que, apenas, a empresa CONSTRUTORA ÁGIL LTDA-EPP-CNRI/MF rt2  04.614.051/0001-664 

entregou os envelopes 01-Proposta de Preços e 02-Habilitação, devidamente lacrados. Dando início a 

Comissão procedeu com a abertura dos Envelopes n2  01-Proposta de Preços, que foi o seguinte: xxxxx 

Licitantes 

CONSTRUTORA ÁGIL LTDA*  

Valor Proposto "K" 

1,00 

*condição de ME/EPP. Por se tratar de licitante única a Comissão decidiu analisar e julgar a Proposta 

apresentada na presente sessão pública, decidindo por CLASSIFICAR a proposta da licitante  em 

razão de preencher todos os requisitos exigidos no Edital. Ato continuo foi aberto o envelope n2  02, 

contendo os documentos de habilitação. Toda a documentação foi rubricada pela Comissão e será 

disponibilizada para os interessados, através do Portal da SUCOP www.sucop.salvador.ba.gov.br  

(licitações-Concorrência n° 004/20211 Em reunião interna, realizada pela Comissão, será verificada a 

conformidade dos Documentos de Habilitação com os requisitos exigidos no Edital. Após o julgamento a 

Comissão dará ciência do resultado aos interessados, por meio do Diário Oficial do Município. 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 à disposição dos interessados na Sala da 

Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão (08 II as 12:00 e 

n- 	 CI 

13:00 as 17:00hs). Salvador, li de agosto de 2021.  

ou de- 	 Árk.L 
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