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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

CONCORRÊNCIA N2  001/2020-PROC. ADM. N2  2413/2019 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

01- PROPOSTAS DE PREÇOS E 02- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da 

Comissão Permanente de Licitação da SUCOP, sito à Av. Presidente Costa e Silva, s/n2, Dique do 

Tororó, nessa Capital, reuniram-se, às 09:00hs, em sessão pública, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n° 08/2019 e alterada pela Portaria n° 

23/2019, abaixo assinados, para recebimento e abertura dos envelopes 01-Propostas de Preços 

e 02-Habilitação, referente a Concorrência n° 001/2020, cujo objeto consiste na contratação de 

empresa para execução dos serviços de manutenção de campos e quadras no Município de 

Salvador/BA, em áreas que compreendem as Prefeituras Bairros I, VIII e X, de acordo com o Edital 

e seus Anexos. Declarada aberta a sessão, pela Sr. Presidente, foi registrado o comparecimento 

das seguintes licitantes: 1) CONSTRUTORA KAZZA, representada pelo Sr. Otávio Tourinho 

Junqueira Ayres Neto; 2) LIGA ENGENHARIA LTDA, representada pela Sr. Adriana Barretto 

Messias de Figueiredo; 3) BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, representada pelo Sr. 

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus; 4) QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, representada 

pela Sr. Cláudia dos Santos Dias Santos; 5) ELITE ENGENHARIA LTDA, representada pelo Sr. 

Francisco de Assis Nogueira; 6) HAIEK CONSTRUTORA LTDA, representada pela Sr. Erica Chaves 

de Araújo; 7) ROBLE SERVIÇOS LTDA, representada pela Sr. Jaqueline Santos de Oliveira; 8) GAN 

ENGENHARIA EIRELI, representada pelo Sr. Gustavo Albergaria Barreto Neto; 9) CAABA 

ENGENHARIA LTDA, representada pela Sr. Alcilene Conceição de Melo Santana; 10) SANJUAN 

ENGENHARIA LTDA, representada pela Sr. Natália Lobo Oliveira; 11) CONSTRUTORA VOLQUE 

LTDA, representada pelo Sr. José Augusto Menezes de Guena Oliveira; 12) EBISA ENGENHARIA 

BRASILEIRA, INDÚSTRIA E SANEAMENTO LTDA, representada pelo Sr. Emer Gonçalves Ferreira; 

13) FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, representada pelo Sr. João Pedro de Cerqueira 

Kruschewsky; 14) PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, representada pela Sr. Leilane de 

Jesus Fernandes e 15) METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, representada pelo Sr. Rodrigo 

Soares Silva. De logo, foram solicitadas as credenciais das licitantes, que foram conferidas pela 

Comissão e julgadas regulares, após foram disponibilizadas para os licitantes onde todos 

concordaram e renunciaram vistas. Em seguida foram entregues os Envelopes n°. 01- Propostas 

de Preços e n° 02-Documentos de Habilitação. Após, foram abertos os Envelopes n°. 01- Proposta 

de Preços, foram os seguintes o valor "K" propostos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Licitantes/Classificação Valor "K" Proposto 
12) EBISA ENGENHARIA 0,54 

22) GAN ENGENHARIA 0,55 

32) ROBLE SERVIÇOS 0,58 

42) LIGA ENGENHARIA 0,60 
"2) BMV CONSTRUÇÕES 0,60 
62) RJ CONSTRUÇÕES 0,68 
"2) CONSTRUTORA VOLQUE 0,68 i 

82) FCK CONSTRUÇÕES* 0,71 
92) ELITE ENGENHARIA 0,74 
102) QG CONSTRUÇÕES ---,t„:") 0,75 
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112 ) HAYEK CONSTRUTORA 0,78 

122) CONSTRUTORA KAllA 0,80 

139) SANJUAN ENGENHARIA 0,84 

142) CAABA ENGENHARIA 0,88 

159) METRO ENGENHARIA 0,90 

*condição de microempresa/empresa de pequeno porte, ficando assegurado a preferência de 

contratação, conforme disposto no subitem 14.1.3.2 do Edital. Toda a documentação foi 

rubricada pela Comissão e disponibilizada para os licitantes para vistas e rubricas. Dada a palavra, 

nada foi dito. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Após análise e julgamento a 

Comissão decidiu CLASSIFICAR todas as Propostas, conforme ordem acima, onde todos os 

licitantes concordaram e renunciaram, expressamente, ao prazo de recurso administrativo, 

disposto no art. 109, I, alínea "b", da Lei Federal n2  8.666/93. Ato contínuo foram abertos os 

envelopes de n2  02 - Documentos de Habilitação das 03 (três) melhores propostas (art. 63 da Lei 

Municipal n 2  8.421/2013), quais sejam: EBISA, GAN e ROBLE. Registramos que os representantes 

das empresas: CAABA, SANJUAN e ELITE se ausentaram da sessão, quando já encerrada a fase de 

julgamento das propostas de preços e logo após a abertura dos envelopes n2  2-Habilitação. Toda 

a documentação foi rubricada pela Comissão e disponibilizada para os licitantes para vistas e 

rubricas. Dada a palavra: foi dito pelo representante da empresa BMV que a empresa ROBLE não 

atingiu a quantidade exigida para parcela de maior relevância referente ao "piso de concreto 

armado"; que a empresa EIBSA não atingiu a quantidade exigida para parcela de maior relevância 

referente ao "alambrado". Foi dito pelo representante da empresa LIGA que a empresa GAN 

está com a certidão de regularidade profissional/Contador fora da validade; que a empresa EBISA 

não atingiu a quantidade mínima exigida pelo Edital de "alambrado". Foi dito pelo representante 

da empresa GAN que a empresa EBISA não apresentou a quantidade mínima de "3.900m2  de 
alambrado de tela revestido em PVC" e sim cerca de tela com montantes pré-moldados; que a 

empresa ROBLE não apresentou a quantidade mínima de "piso de concreto armado" que é de 
2.100m2, tendo apenas 715m2. Foi dito pelo representante da empresa HAYEK que a empresa 

GAN não apresentou a relação explicita das instalações e dos equipamentos necessários à 

execução dos serviços e nem declaração formal de disponibilidade dos mesmos, conforme 

solicitado no item 11.10 do Edital para comprovação da capacidade técnica e não apresentou a 

declaração de Disponibilidade Financeira Liquida, necessária para comprovar a idoneidade 

financeira; que a empresa EBISA não apresentou atestados operacionais e nem profissionais para 

comprovação de aptidão de desempenho para o item "fornecimento e instalação de alambrado 

com tela de arame galvanizado revestido de pvc"; que a empresa ROBLE não apresentou 

atestados que comprovem aptidão de desempenho do item "piso de concreto armado", a parcela 
de relevância está inferior aos 2.100m2  solicitado no Edital. Em seguida a sessão foi suspensa. 
Os envelopes n2  02-Habilitação das licitantes: LIGA ENGENHARIA; BMV CONSTRUÇÕES; Pi 

CONSTRUÇÕES; CONSTRUTORA VOLQUE; FCK CONSTRUÇÕES; ELITE ENGENHARIA; QG 

CONSTRUÇÕES HAYEK CONSTRUTORA; CONSTRUTORA KAZZA; SANJUAN ENGENHARIA; CAABA 

ENGENHARIA e METRO ENGENHARIA ficarão sob guarda da Comissão de Licitação devidamente 

lacrados, que após homologação/adjudicação do certame ficará disponível para retirada pelos 

seus respectivos representantes no prazo de até 90 (noventa) dias corridos. Decorrido esse prazo 

toda a documentação será inutilizada pela Comissão. A Presidente da Comissão informou aos 

licitantes que realizará reunião interna para análise e julgamento dos documentos de habilitação 

e o resultado será publicado no Diário Oficial do Município/DOM. Registramos que o inteiro teor/ 

do processo licitatório encontra-se a disposição dos interessados na Sala da Comissão de , 

9/, 	C• 
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Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. Nada mais havendo a 

tratar, deu-se por encerrada a sessão, com agradecimentos pelo comparecimento de todos, 

lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata que depois de lido e achado 

conforme, vai assinado pelos Membros da Comissão e pelos licitantes presentes. Salvador, 28 de 

fevereiro de 2020. 

Ana Lúcia Luz de S. e Silva 

Presidente 

Martza N,J1oreno 

embro 
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