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ATA DA REUNIA0
DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAC6ES

Ato continuo ao segundo dia do mss de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, quando a CPL convocou
as  empresas  participantes  para  a  continuaeao  da  Sessao.  Na  data  e  hora  designadas,  reuniu-se  sob  a
presidencia da Sra.  Sirleide de Oliveira  Rodrigues a Comissao Permanente de Licitaeao,  nomeada atraves
do  Decreto  n°  12.647,  de  28  de  junho  de  2022.  Presentes  ao  certame  os  seguintes  membros:  Anabel
Carneiro de Oliveira,  Francinildo  Pereira  de  Jesus e  Mariane Jerusa das  Neves,  para dar continuidade  ao

julgamento da Licitaeao n° 58-2022-02L Tomada de Preeo n° 46-2022-TP,  obj.etivando a contratagao de
empresa de engenharia para reforma da Praga Macario Barreto,  no bairro Tomba, neste Municipio, quando
compareceu as seguintes empresas:  1) S. J. S. CONSTRU96ES E REFORMAS LTDA, representada pelo
Sr.   Nei   Pereira  da  Silva,   portador  do  RG  n°  449024057  SSP/BA  e  2)  5M  CONSTRue6ES   EIRELI,
representada  pelo  Sr.  Agnelo  da  Silva  Ferreira,   portador  do  RG`n°  02056440-66  SSP/BA;  Ap6s  uma
tolerancia  de  dez  minutos,  sem  que  outros  concorrentes  acudissem,  foi  constatada  a  inviolabilidade  dos
envelopes n° 02, que estavam sob a guarda da CPL. Abertos os envelopes n° 02, referente aos documentos
de habilitagao das tres empresas melhores classificadas,  S. J. S. CONSTRueoES  E  REFORMAS LTDA,
lFC ENGENHARIA LTDA e 5M CONSTRueoES EIRELl, foi realizada consulta, em anexo, junto ao site da
SuperintendenciadeSegurosPrivados-SUSEP,afimdeconfirmarocadastramentodaseguradoraJUNTO
SEGUROS S.A, ficando constatado que a mesma encontra-se autorizada pelo referido Orgao. Ap6s analise

preliminar da documentagao,  resolve a CPL SUSPENDER a sessao para analise da Qualificaeao Tecnica.
Os  envelopes  n°  2  referentes  aos  documentos  de  habilitagao  das  empresas  T.  &  F.  CONSTRUCOES  E
EMPREEND[MENTOs    LTDA,    uLTRATEc    EMPREENDI'MENTOs    E    cONSTRue6Es    LTDA,    CERQUEIRA
coRREiA  ENGENHARIA  LTDA,  GFMc  cONSTRue6Es  LTDA  e  RiBEiRO  ALVEs  CONSTRUTORA  EIRELI,
ficaram  mantidos  sob  a  guarda da  CPL.  Nada  mais  h

sessao,  da qual foi lavrada a presente ata por mim

digno  de  registro,  encerrou-se  a  presente
Jailson  Nery Silva,  que secretariei os

trabalhos  e  digitei  e  vai  devidamente  assinada  pelo
licitantes presentes.

membro da  Comissao  Permanente  de' Licita?ao  e

Feira de Santana, 09 de agos{o de 2022.
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