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ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA 
TOMADA DE PREÇOS N2  004/2022-PROC. ADM. N2 25037/2022 

ABERTURA DOS ENVELOPES N2 2-HABILITAÇÃO 

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

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 
Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão pública, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  39/2021, ao final assinados, para 

prosseguimento do Certame, objetivando a abertura dos envelopes 02-Habilitação das licitantes: 
MB ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA MAXFORT LTDA; THREENG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI; Ai CONSTRUTORA LTDA e CONTRATE ENGENHARIA LTDA, referente a TOMADA DE PREÇOS 

n2  004/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para 
execução das obras de Recuperação Estrutural da Ponte do Antigo Clube do Bahia, Boca do Rio — 
Salvador/BA, sob regime de empreitada, a 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. Declarada aberta a sessão, pela Sr. Presidente, foi registrado o 
comparecimento, apenas, da licitante MB ENGENHARIA LTDA, representada pelo Sr. Edson Emílio 
Chaoui Silva. 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 em Ata da Sessão Pública do dia 24/03/2022, recorreu a licitante 
CONSTRUTORA MAXFORT contra a classificação da licitante MB ENGENHARIA, sendo o Recurso 
julgado IMPROCEDENTE, cuja decisão foi publicada no Diário Oficial do Município n2  8.267, pág. 18, 
de 14 a 18/04/2022 e disponibilizada as razões do julgamento no Portal da SUCOP em 18/04/2022. 
Ato continuo foram abertos os envelopes 02-de todas licitantes classificadas, quais sejam: MB; 
MAXFORT; THREENG; AI e CONTRATE. Toda a documentação foi rubricada pela Comissão e 
disponibilizada para o licitante para vistas e rubricas. Dada a palavra para manifestações. Nada 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. Foi informado que toda documentação será disponibilizada no Portal da SUCOP: 
www.sucop.salvador.ba.gov.br  (licitações) TOMADA DE PREÇOS n2  004/2022. 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 10:30hs, lavrando-se o presente registro dos 
acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assuada pelos 
membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes. Salvador, 20 de abril d 	2 
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