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ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020 

 
 
Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 16 horas e 30 minutos, reuniu-se na sala 
da Comissão Setorial de Licitação da Secretaria Municipal de Ordem Pública -COSEL/SEMOP, situada na 
BR-324, Km 618, Oeste, Porto Seco Pirajá, Salvador, Bahia, CEP 41233-030 (Sede da LIMPURB), instituída 
pela Portaria n.º 142/2020 de 29 a 31 de agosto de 2020, para julgamento dos documentos de habilitação 
concernentes a TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020, que objetiva a contratação de empresa de 
engenharia para construção de 1.366 m² (Um mil, trezentos e sessenta e seis metros quadrados) de 
cobertura para abrigo de 124 (cento e vinte e quatro) licenciados que exercem comércio no largo da 
rotatória de Cajazeiras, conforme especificações e quantificações constantes do projeto básico, “anexo I” do 
presente edital. Membros da Comissão presentes: Tiago Garcez dos Reis(Presidente); Maria Ivonete 
Gomes Silva(Membro); Carla Barbosa de Araújo (membro); Romar Vilas Boas dos Santos (membro) 
e Elna Rodrigues Amorim (Membro). O Presidente da Comissão declarou aberta a sessão informando 
que o suplente Romar Vilas Boas dos Santos foi convocado para essa sessão em razão de ausência de 
Siomara Stella Ladeia Pereira Lavigne de Lemos. Em seguida, comunicou que os documentos de 
habilitação relativos à qualificação técnica da licitante CONSTRUTORA JF PRADO LTDA-EPP, cuja 
proposta de preços foi classificada em 1º lugar, foram encaminhados à Assessoria Técnica da SEMOP para 
analise e parecer acerca da aceitabilidade, em 11/11/2020. Na mesma data, a ASTEC emitiu parecer 
informando que a licitante CONSTRUTORA JF PRADO LTDA-EPP atendeu às exigências de qualificação 
técnica do Edital. A comissão de licitação procedeu com análise dos documentos apresentados pela licitante 
e do parecer da ASTEC/SEMOP, e, diante do exposto, os membros da comissão presentes, por 
unanimidade, resolvem HABILITAR a licitante CONSTRUTORA JF PRADO LTDA-EPP para essa licitação, 
por atender às exigências do Edital. O Presidente da Comissão concedeu o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recurso, com fulcro no Art. 109. Inc. I, alínea ”a” da Lei Federal n.º 8.666/93. O 
julgamento desta ata será divulgada no Diário Oficial do Município e a presente Ata no Portal de Compras 
de Salvador, endereço eletrônico: http://www.compras.salvador.ba.gov.br. Nada mais havendo a registrar 
em ata, o Presidente da Comissão encerrou a sessão e lavrou a presente Ata que vai assinada pelos 
presentes. 
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