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ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 761/2022
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação e recuperação da infraestrutura viária e drenagem
da Rua Maria Moura, no distrito de Arraial D´Ajuda, no Município de Porto Seguro – BA, conforme especificações e
demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e nos demais anexos do edital.

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação, após relatório emitido pela equipe técnica da Secretaria interessada, concluiu a
fase de habilitação Jurídico-Fiscal, Qualificação Econômica e qualificação técnica da licitação acima epigrafada com o
seguinte parecer:
As licitantes COMPAC Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 10.593.378/0001-08 e ERO ENGENHARIA EIRELI, inscrita
no CNPJ nº 17.714.424/0001, foram devidamente credenciadas no processo licitatório em tela e após abertura dos
envelopes de habilitação de ambas não houve questionamentos quanto a legalidade dos documentos apresentados.
A Comissão Permanente de Licitação enviou tais documentos para análise da equipe técnica da Secretaria requerente,
que opinou pela habilitação das duas participantes e o prosseguimento do feito. Assim sendo, considerando o relatório
da equipe técnica e por atenderem aos requisitos de habilitação do edital, ficam declaradas HABILITADAS, as
empresas COMPAC Construções Ltda e ERO ENGENHARIA EIRELI. Abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis na
forma da lei, findo o qual, inicia-se no primeiro dia útil subsequente o prazo para apresentação das contrarrazões
pelos interessados. Desde já informamos a quem interessar possa que os autos ficam franqueados no endereço que
consta no instrumento convocatório. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que lida e achada
conforme vai assinada pelos presentes. Publique-se o resultado nos locais de costume e dê-se ciência aos interessados
para os efeitos da Lei.
Porto Seguro, 24 de março de 2022.
________________________
Jessoniel Santos da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
________________________
Carla Souza Coelho
Membro da Comissão de Licitação
________________________
Flávia Gabriela Bendelak Santos
Membro da Comissão de Licitação
_________________________
Carlos Renato da Silva Antunes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA

Membro da Comissão de Licitação
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