
 

 

 
 

ATA COMPLEMENTAR 
 

 

Ato continuo, ao quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, referente à LICITAÇÃO 088-

2020 Tomada de Preço Nº 021-2020, objetivando Contratação de empresa de engenharia para 

execução da obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Rua V, 

Loteamento Nova Vida, S/N°, Distrito de Humildes, neste município, quando a CPL  declarou 

vencedora a empresa TERVIA CONSTRUTORA LTDA vencedora do certame com o valor global de R$ 

1.827.433,32 (hum milhão, oitocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e 

dois centavos) K=0,64.  

 

Ao décimo dia do mês de setembro de 2020, a empresa TERVIA CONSTRUTORA LTDA apresentou 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA ASSINATURA DO CONTRATO alegando ter decorrido o prazo de 

validade da proposta e não tendo interesse em renovar a validade da mesma.  

 

Ao décimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte foi convocada, 2ª classificada no 

certame licitatório, LA PRALLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, a mesma informou não haver 

interesse. 

 

No dia 21/09/2020 foi convocada a 3ª classificada do certame licitatório, PEDRA CONSTRUTORA LTDA, 

a mesma informou não haver interesse. 

 

No mesmo dia foi convocada a 4ª classificada do certame licitatório, T&F CONSTRUÇÕES 

EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, a mesma informou não haver interesse.. 

 

Dando prosseguimento foi convocada a 5ª classificada do certame licitatório, MCT EMPREITEIRA E 

TRANSPORTES LTDA, a mesma informou não haver interesse. 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de do ano de dois mil e vinte foi convocada a 6ª classificada 

do certame licitatório, L CONSTRUÇÃO LTDA, a mesma informou não haver interesse. 

 

No mesmo dia foi convocada a 7ª classificada do certame licitatório, RGM CONSTRUTORA E 

ENGENHARIA LTDA, a mesma informou não haver interesse.. 

 

Diante de todo o exposto, resolveu a Comissão Permanente de Licitação considerar a licitação 

FRACASSADA e REMARCAR para o dia 09/10/2020 as 08h30. 

 



 

 

Nada mais havendo digno de registro, encerrou-se a presente ata. 

 

Feira de Santana, 22 de setembro de 2020. 

 
 

Sirleide de Oliveira Rodrigues 
Presidente da CPL 
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