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ATA DA SESSÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 02 / 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146 / 2020
ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação a paralelepípedos nas Ruas da sede e
zona rural do município de Maracás, conforme Planilha Orçamentária parte integrante do Edital.
Às oito horas e trinta minutos do dia quinze do mês de abril do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da
Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura Municipal, situada na Praça Rui Barbosa, nº 705,
Centro, CEP: 45.360-000, Maracás - Bahia, reuniram-se, em sessão pública, o Sr. João Souza dos Santos
Novaes, Presidente, Sr. Rosevaldo Pires Alves e a Sra. Cristina Dias da Silva, membros abaixo assinados,
comissão constituída pela portaria nº 276/2019 de 05/11/2019 (anexada no Processo Licitatório), a fim de
procederem a abertura dos envelopes dos documentos de habilitação das licitantes que participaram da
sessão do dia 07.04.2020 e encaminhar para integral digitalização os documentos de credenciamento, bem
como envelopes de habilitação que não foram abertos e apreciados pela Comissão de Licitação e licitantes
naquela data em virtude da adoção de medidas visando combater a disseminação do Coronavírus COVID19, adotando todos os protocolos indicados pela Vigilância Sanitária. Conforme consta na ata do dia
07.04.2020, no prazo constante naquele dia, a Comissão de Licitação vem por meio desta informar que no
dia 15.04.2020 até as 17h00min os documentos de credenciamento e habilitação das 12 (doze) empresas
licitantes estarão disponíveis nos endereços de e-mail informado por cada uma nas respectivas
documentações em arquivos em formato PDF. Documentos das seguintes empresas enviados para os emails abaixo:
ORDEM

EMPRESA

E-MAIL

1

AVANTE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

avanteconstrutora01@gmail.com

2

BRITO SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO LTDA

britosouzaltda@gmail.com

3

T N LOCADORA E SERVIÇOS LTDA

construcoes@tnservicos.com

4

EPAN CONSTRUTORA LTDA- EPP

rioengenharia@hotmail.com

5

CONSTRUTORA POTENCIAL SERVICE EIRELI

potencialservice@gmail.com

6

LEAL ASSESSORIA TÉCNICA LTDA

lealassessoria@hotmail.com

7

CONTRATTU’S SERVIÇOS DE ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA

contrattusengenharia@hotmail.com

8

PECX ENGENHARIA LTDA

contato@pecx.com.br

09

MBV ENGENHARIA LTDA

mbvengenharia@gmail.com

10

CONSTRUMENDES SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI

construmendesbdo@gmail.com
betomotabdo@hotmail.com

11

CONTRUTORA SANTA LUCIA LTDA

12

JAUA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

contrutorasantalucia@gmail.com
bahialicitacao@gmail.com

Fica desde já cientificadas as referidas licitantes que no ato de recebimento dos documentos via e-mail
deverão proceder da seguinte maneira:
1) Ao receber, responder para o mesmo e-mail com mensagem confirmação de recebimento;
2) No caso de não recebimento ou caso detecte ausência de alguma documentação, entrar em contato
através do e-mail licitacaomaracas@gmail.com e telefone (73) 3533-2121 imediatamente, que está
funcionando internamente em horário especial de 08h00 horas até 12h00 horas em virtude da
Pandemia COVID-19;
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3) Ao encaminharem o documento com as possíveis falhas nos documentos de credenciamentos e
habilitações das licitantes concorrentes, este deve estar assinado pelo representante com poderes
constituídos para esse certame e em formato PDF, e ao enviar, devem confirmar o envio através do
telefone (73) 3533-2121 e/ou e-mail licitacaomaracas@gmail.com.
Por fim, fica concedido o prazo de 01 (um) dia a contar dessa publicação, para as licitantes encaminharem
para o e-mail supracitado, documento com as possíveis falhas nos documentos de credenciamentos e
habilitações conforme descrito acima, ou seja, prazo final o dia 16.04.2020.
Nada mais havendo a relatar, esta Comissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que após lida e
achada em conforme, vai assinada pelos membros da Comissão, ficando desde já cientes dos termos acima
descritos.

_____________________________________
João Souza dos Santos Novaes (Presidente):

_____________________________________
Rosevaldo Pires Alves (Membro):

_____________________________________
Cristina Dias da Silva (Membro):
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