
 
 

ATA DA REUNIÃO 
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
Ato contínuo ao quinto dia do mês de julho, do ano de dois mil e vinte e dois, quando a CPL convocou 
as empresas participantes do certame para a sua continuação. Na data e hora designadas, reuniu-se 
sob a presidência interina da Sra. Jacicleide Gomes dos Santos a Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada através do Decreto nº 12.647, de 28 de junho de 2022. Presentes ao certame os seguintes 
membros: Luciana Lima Flores Nascimento e Ianco de Souza Pinho, para dar continuidade ao 
julgamento da Licitação nº 51-2022-10L Tomada de Preço nº 39-2022-TP, objetivando a contratação 
de empresa especializada para elaboração dos Projetos: SPDA, Pânico e Incêndio e Orçamentos 
do Estádio Alberto Sampaio de Oliveira (Joia da Princesa), comparecendo as seguintes empresas: 
1) M. M. REFORMAS E SERVIÇOS LTDA, representada pela Sra. Maria Tereza Novaes Martins, 
portadora do RG nº 15331911-90 SSP/BA; 2) MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA, representada pelo Sr. Renato Alves Ferreira, portador do RG nº 11623436-99 SSP/BA. Após 
uma tolerância de dez minutos, sem que outros concorrentes acudissem, foi constatada a inviolabilidade 
dos envelopes nº 02, referentes à Habilitação, que estavam sob a guarda da CPL. Aberto o envelope nº 
02, da empresa MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, a mesma foi considerada 
INABILITADA, por não atender ao quantitativo do subitem 1.2 da tabela de quantitativos mínimos para 
comprovação de capacidade técnica profissional e operacional, apresentando apenas 5.597,31m², para 
a empresa. Questionados os licitantes sobre a intenção de interpor recurso, a empresa MUTTI 
SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA manifestou interesse. ABRE-SE PRAZO 
RECURSAL. Considerando a constante queda da rede elétrica durante a sessão, os representantes 
das empresas M. M. REFORMAS E SERVIÇOS LTDA e MUTTI SANTANA ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA preferiram se retirar do certame e consultar a ata pelo site desta Prefeitura. Nada 
mais havendo digno de registro, encerrou-se a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata por 
mim____________ Talitha Santana Lopes Jesus, que secretariei os trabalhos, digitei, e vai devidamente 
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
 
 

Feira de Santana, 08 de julho de 2022. 
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