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ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA 

TOMADA DE PREÇOS N2  002/2022-PROC. ADM. N 2  209836/2021 

ABERTURA DOS ENVELOPES 2-HABILITAÇÃO 

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

Permanente de Licitação da SUCOP, sito Tv. do Aquidabk 35, Santo Antônio Além do Carmo, 

Salvador/BA, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada através da Portaria n2  039/2021, ao final assinados, para abertura dos envelopes n2  

02-Habilitação das licitantes USC COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA; GAN ENGENHARIA EIRELI; 

MP2 COSNTRUÇÕES EIRELI e MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI, referente a TOMADA DE PREÇOS n2  

002/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para 

Execução das Obras de Urbanização da Feira de Castelo Branco, localizada em Castelo Branco, 

Salvador/BA, de acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. 

Declarada aberta a sessão, pela Sr. Presidente, foi registrado o comparecimento das seguintes 

licitantes: USC COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, representada pelo Sr. Helio Bruno Campos 

Costa e MP2 COSNTRUÇÕES EIRELI, representada pelo Sr. Victor Hugo Andrade Soares. De logo 

foi verificado a integridade e inviolabilidade dos envelopes 02, entendendo estarem formalmente de 
acordo com o Edital. Registramos que da decisão do Resultado da Proposta de Preços, divulgada no 

Diário Oficial do Município n2  8.238, pág. 19, de 08/03/2022 (publicado também no Portal da SUCOP na 

mesma data) não houve interposição de Recurso Administrativo. Ato continuo foram abertos os 

envelopes 02-detodas licitantes classificadas, quais sejam: USC; GAN; MP2 e MVS. Toda a documentação 

foi rubricada pela Comissão e disponibilizada para o licitante para vistas e rubricas. Dada a palavra para 

manifestações: Foi dito pelo representante da empresa MP2 que solicita diligencia quanto aos atestados 

operacionais da empresa USC, uma vez que a empresa só possui na sua Certidão do CREA Engenheiro 

Mecânico que não tem as atividades técnicas suficientes para execução dos serviços descritos nos 

Atestado apresentados. Nada mais foi dito. Ao final, a Presidente da Comissão informou aos licitantes 

que realizará reunião interna para análise e julgamento da documentação e o resultado será publicado 

no Diário Oficial do Município/DOM. O Envelope n2  2, contendo os Documentos de Habilitação da 

licitante JC SERVIÇOS, continuará sob custódia da Comissão de Licitação, devidamente lacrado, que após 

homologação/adjudicação do certame ficará disponível para retirada pelo seu representante, no prazo 

de até 90 (noventa) dias corridos. Decorrido esse prazo toda a documentação será inutilizada pela 

Comissão. Foi informado que toda documentação será disponibilizada no Portal da SUCOP: 

www.sucop.salvador.ba.gov.br  (licitações) TOMADA DE PREÇOS n2  002/2022. Em seguida foi suspensa a 

sessão. O inteiro teor do processo licitatório se encontra a disposição dos interessados na Sala da 

Comissão de Licitação no horário normal de expediente do órgão. Nada mais havendo a tratar, deu-se 
por encerrada a sessão às 11:00hs, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, 

que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Liá itação e pelos 

licitantes presentes. Salvador, 21 de março de 2022. 
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