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ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA 

TOMADA DE PREÇOS N2  016/2022-PROC. ADM. N2  116610/2022 

ABERTURA DOS ENVELOPES N2  2 - HABILITAÇÃO 

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 14:30hs, em sessão pública, os membros da 

Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n° 41/2022, ao final assinados, 

para prosseguimento do Certame, objetivando a abertura dos envelopes 02-Habilitação, referente 

a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS ri2  016/2022, tipo menor preço, cujo objeto 

consiste na contratação de empresa para execução das obras de Contenção da Encosta situada na 

Rua Edson Saldanha em Cosme de Farias - Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços 

unitários, de acordo com o Edital e seus anexos. Declarada aberta a sessão, foi registrado o 

comparecimento das seguintes licitantes: 1) DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, 

representada pelo Sr. Edvaldo Paixão Souza e 2) CONSTRUTORA KAZZA EIRELI, representada pela 

5r2 . Dandara do Nascimento Veloso. Da decisão do Julgamento e Classificação das Propostas de 

Preços, consignada na Ata da Sessão Pública do dia 02/09/2022, não houve interposição de 

Recurso Administrativo. Ato contínuo foi verificado a integridade e inviolabilidade dos envelopes 

02, entendendo estarem formalmente de acordo com o Edital, procedendo com a abertura dos 

envelopes 02-Habilitação de todas as licitantes classificadas  	  

Classificação/Licitantes Valor Proposto "K" 

12) DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 0,74 

22) CONSTRUTORA KAZZA EIRELI 0,75 

39) CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA 0,80 

42 ) GEOX GEOTECNIA E ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 0,83 

52 ) PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 0,85 

Toda a documentação foi rubricada pela Comissão e disponibilizada para os licitantes para vistas 

e rubricas. Dada a palavra para manifestações. Foi dito pelo representante da empresa KAllA que 

no Atestado da DAUD consta o quantitativo de forma implícita, quanto a contenção de solo 

grampeado, o que consta em metro linear é referente a microestaca e dreno. Nada mais foi dito. 

Ao final, a Presidente da Comissão informou aos licitantes que realizará reunião interna para 

deliberação sobre a documentação de habilitação. Após o julgamento a Comissão dará ciência aos 

licitantes do resultado, concedendo o prazo recursal, através do Diário Oficial do Município/DOM. 

Foi informado que toda documentação (Ata 22  Sessão e Doc. Habilitação) será disponibilizada no 

Portal da SUCOP: www.sucop.salvador.ba.gov.br  (licitações) TOMADA DE PREÇOS n9  016/2022. 

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 15:15hs, lavrando-se o presente registro 
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dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos 

membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes. Salvador, 16 de setembro de 2022. 

Ana Lúcia Luz de S. e Silva 
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