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II ATA DA SESSÃO INTERNA 

. 	JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA N 2  003/2021-PROC. ADM. Na 104407/2021 

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 
Permanente de UDU* da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, 

Salvador/BA, reuniram-se, às 13:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada através da Podaria na 026/2020, abaixo assinados, com o fim especifico de 
analisar e julgar a Proposta de Preços da licitante CINZEL ENGENHARIA LTDA, referente a 
CONCORRÊNCIA n2 003/2021, LIGO menor Preço, CUjO objeto consiste na contrafação de empresa 
especializada para execução dos serviços de restauração e complementares de requalificação do 

Mercado Modelo na Praça Casa-lã-Salvador/BA, de acordo com as exigências, especificações e demais 

condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO:  A licitação é promovida do tipo menor preço, 
através do coeficiente multiplicador "K" ofertado que será incidido sobre todos os preços unitários da 
planilha orçamentária da licitação. Desta forma, foi aplicado o fator multiplicador "r ofertado pela 
licitante CINZEL ENGENHARIA LIDA, qual seja K-0,85, na Planilha Orçamentária (anexo III do Edital) 

ve 

As im, após análise e julgamento a Comissão de pliu CLASSIFICAR a propost da licitante  em razão 

do preço proposto se encontrar exequível e p eencher todos os requisito exigidos no Edital. O 
resultado do julgamento será publicado no Diá io Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo 
pr interposição de Recurso Administrativo, co forme disposto no art. 109, linea "b", c/c art. 110 

da Lei 8,666/93. Fica, desde já, agendada a dat de 23/07/20E1 às 10:0Ohs para prosseguimento 
do trabalhos, visando a abertura do envelope a 02-Habilitação em ato púb ico (sessão pública por 

videownferência), cujo acesso será feito por " ovo" endereço eletrônico a ser disponibihzado no 
Portal da SUCOP www.sucop.salvadorta.cov. r (licitações-Concorrência 	003/20211, após o 

ve cimento do prazo recursal e caso não haja i terposição de Recurso Adrni istrativo. Registramos 

que o inteiro teor do processo achatado se ncontra à disposição dos interessados na Sala da 
Comissão de Licitação desta Autarquia, no ho Eric normal de expediente do órgão. Nada mais 

havendo a tratar, deu-se par encerrada 	sessão, lavrando-se o resente registro dos 

acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Comissão de LiCita$20. Salvador, 1 de julho de 2021, 
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PROPONENTE VALOR PROPOSTO "C VALOR (R$) 

CINZEL ENGENHARIA LIDA 0,05 12.397.774,30 
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22 ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA NE 003/2021-PROC. ADM. N2 104407/2021 

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabd, 
Salvador/BA, reuniram-se, às 14:30hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente 
de Licitação, nomeada através da Portaria n° 026/2020, abaixo assinados, com o fim especifico de 
analisar e julgar a Proposta de MOÇOS da licitante CONSTRUTORA PENTÁGONO LIDA, referente a 
CONCORRÊNCIA n 003/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de restauração e complementares de requalificação do 
Mercado Modelo na Praça Cayrú-Salvador/BA, de acordo com as exigências, especificações e demais 
condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO: A licitação é promovida do tipo menor preço, 
através do coeficiente multiplicador "K" ofertado que será incidido sobre todos os preços unitários da 
planilha orçamentária da licitação. Desta forma, foi aplicado o fator multiplicador "K" ofertado pela 
licitante CONSTRUTORA PENTÁGONO LTD& qual seja K0,96, na Planilha Orçamentária (anexo III do 

razão 

do preço proposto se encontrar exequível e preencher todos os requisit s exigidos no Edital. O 
resultado do julgamento será publicado no Di rio Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo 
pra interposição de Recurso Administrativo, conforme disposto no art. 10 alínea ", c/c art. 110 
da Lei 8.666/93. HW, desde já, agendada a cl ta de 23/07/2021 às 10:00 s para p osseguimen o 
dos trabalhos, visando a abertura do envelope n° 02-Habilitação em ato público (ses ea pública por 
videoconferência), cujo acesso será feito por novos endereço eletrônico a ser dis anibilizado na 
Portal da SUCOP www.sucon.salvadonba.gov.br  licitações-Concorrência n° 003/2021) após O 
vencimento do prazo recurso' e caso não haja Interposição de Recurso Administrativo. Registramos 
que as propostas das licitantes CONSTRUTORA PENTÁGONO, BMV CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES e CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO encontram-se empatad s, em razão de 
apresentarem mesmo valor 	Neste caso, em data oportuna, as licitantes serão convocadas para 
realização de sorteio visando definir a classificação final. O inteiro teor do proces o licitatório se 
encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no 
horário normal de expediente do órgão. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 
sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que d pois de lida e 
achada conforme, vai assinada Pelos membros da Comissão de Licitação. Salvador, 12 de julho de 
2021. 

PROPONENTE VALOR PROPOSTO "E" VALOR (RS) 

CONSTRUTORA PENTÁGONO LIDA 0,95 14.001.835,58 
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M ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA NR 003/2021-PROC. ADM. Ne 100007/2021 

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 
Permanente de licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, 
Salvador/BA, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente 
de licitação, nomeada através da Portaria na 026/2020, abaixo assinados, com o fim especifico de 
analisar e julgar a Proposta de Preços da licitante ISPAV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES ITDA, 
referente a CONCORRÊNCIA na 003/2021, tipo menor Preço, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa especializada para execução dos serviços de restauração e complementares de 
requalificação do Mercado Modelo na Praça Cayrti-Salvador/BA, de acordo com as exigências, 
especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO:  A licitação é promovida 
do tipo menor preço, através do coeficiente multiplicador "R" ofertado que será Incidido sobre todos 
os preços unitários da planilha orçamentária da licitação. Desta forma, foi aplicado o fator 
multiplicador "C ofertado pela licitante BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIDA, qual seja 
K=0,96, na Manilha Orçamentária (anexo III do Edital) 

------- ----- ------- -OR MENTO SUCOP -R$ 15.585113,79 
PROPONENTE VALOR PROPOSTO "r VALOR CR$) 

BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 0,96 14.001.035,S8 

Assim, após análise e julgamento a Comissão decid u CLASSIFICAR a proposta da Imitante  em razão 
do preço proposto se encontrar exequível e preencher todos os requisito exigidos no Edital. O 
resultado do julgamento será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo 
pra interposição de Recurso Administrativo, confo me disposto no art. 109, linea "b", c/c art. 110 
da Lei 8.666/93. Fica, desde já, agendada a data e 23/07/2021 às 10:00h para prosseguimento 
dos trabalhos, visando a abertura do envelope n° 02-Habilitação em ato mita ico (sessão Pública Por 
videoconferêncial, cujo acesso será feito por "no o" endereço eletrônico a ser disponibilizado no 
Portai da SUCOP  wywysucop.salvador.ba.govbr ilicitacões-Concorrência é 003/2021),  após o 
vencimento do prazo recursal e caso não haja inte posição de Recurso Admi istrativo. Registramos 
que as propostas das licitantes CONSTRUTORA PENTÁGONO, BMV CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES e CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO encontram-se empatadas, em razão de 
apresentarem mesmo valor "r. Neste caso, em da a oportuna, as licitantes erão convocadas para 
realização de sorteio, visando definir a classificação final. O inteiro teor do processo licitaterio se 
encontra à disposição dos interessados na Sala a Comissão de licitação desta Autarquia, no 
horário normal de expediente do órgão. Nada mais havendo a tratar, d u-se por encerrada a 
sessão, lavrando-se o presente registro dos acont cimentos na presente At , que depois de lida e 
achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação. 5 Ivado 13 de julho de 
2021. 
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10 ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA Ne 003/2021-PROC. ADM. N2 100007/2021 

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, 
Salvador/BA, reuniram-se, às 13:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente 
de Licitação, nomeada através da Portaria ng 026/2020, abaixa assinados, com o fim especifico de 
analisar e julgar a Proposta de Preços da licitante CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO, 
referente a CONCORRÊNCIA n° 003/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa especializada para execução dos serviços de restauração e complementares de 
requalificação do Mercado Modelo na Praça Cayrú-Salvador/BA, de acordo com as exigências, 

especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO:  A licitação ó promovida 
do tipo menor preço, através do coeficiente multiplicador "K" ofertado que será incidido sobre todos 
os preços unitários da Planilha orçamentária da licitação. Desta forma, foi aplicado o fator 
multiplicador It" ofertado pela licitante CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO, qual seja M0,96, 

na Planilba Orçamentária anexo III do Edital vejamos:---- ORÇAMENTO SUCO? - R$ 15 585 213 79 

PROPONENTE VALOR PROPOSTO "K" VALOR (141 

CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO 0,96 14001.83SM 

Assim, após análise e julgamento a Comissão decidiu CLASSIFICAR a proposta da licitante  em razão 

do preço proposto se encontrar exequivel e pree cher todos os requisitos exigidos no Edital. O 

resultado do julgamento será publicado no Diária Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo 
pra interposição de Recurso Administrativo, conto me disposto no art. 109, alínea "b", c/c art. 110 

da Lei 8.666/93. Fica, desde já, °Rendada a data de 23/07/20E1 às 10E:Olo para prosseguimento 

dos trabalhos, visando a abertura do envelope n 02-Habilitação em ato público (sessão pública por 

videoconferência), cujo acesso será feito por "novo" endereço eletrônico a ser disponibilizado no 
Portal da 5000P www.sucop.salvadonba.gov.br  licitações-Concorrência nS 003/2021b após o 
vencimento do prazo recursal e caso não haja interposição de Recurso Administrativo. Registramos 
que as propostas das Visitantes CONSTRUTORA PENTÁGONO, BMV CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES e CONSÓRCIO NOVO MERCADO MODELO encontram-se empatadas, em razão de 
apresentarem mesmo valor "K". Neste caso, em data oportuna, as licitantes serão convocadas para 
realização de sorteio, visando definir a classificação final. O inteiro teor do processo ficitatório se 
encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação des a Autarquia, no 

horário normal de expediente do órgão. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 
sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de fida e 
achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação. Salvador, 13 d ' lho de 

2021. 
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9 ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA O° 003/2021-PROC. ADM. IND 104407/2021 

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, 
Salvador/BA, reuniram-se, às 14:30hs, em sessão interna, os membros da Comissão Permanente 
de Licitação, nomeada através da Portaria á 026/2020, abaixo assinados, com o fim especifico de 
analisar e julgar a Proposta de Preços da licitante METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 
referente a CONCORRÊNCIA MA 003/2021, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa especializada para execução dos serviços de restauração e complementares de 
requalificação do Mercado Modelo na Praça Cayrú-Salvador/BA, de acordo com as exigências, 
especificações e demais condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO:  A licitação é promovida 
do tipo menor preço, através do coeficiente multiplicador Lir ofertado que será incidido sobre todos 
os preços unitários da planilha orçamentária da licitação. Desta forma, foi aplicado o fator 
multiplicador "r ofertado pela licitante METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, qual seja 
K=1,50 na Planilha Orçamentária (anexo III do Edital) vejamos:------- ---- 	-------- 

ORÇAMENTO SUCOP-R$ 15.585.213,79 

Assim, apôs análise e julgamento a Comissão deeDiu DESCLASSIFICAR a proposta da licitante  pelo 
seguinte motivo: ofertar valor "V superior ao permitido, resultado no valor da proposta 
expressivamente superior ao limite máximo par contratação, violando o item 14.1.2 c/c subitens 
14.1.3.1 e 18.1 do Edital. Base Legal: art. 48, i eisos I e II, da Lei 8.666/93, sendo o ato, aqui, 
devidamente motivado e legalmente ampa ado o Edital e na legislação aplicável. O resultado do 
julgamento será publicado no Diário Oficial do Município/DOM, concedendo o prazo pra 
interposição de Recurso Administrativo, co fornn disposto no art. 109, alínea "b", c/c art. 110 da 

Lei 8.666/93. Fica, desde já, agendada a dat de 13/07/2021  às 10:00hs para prosseguimento dos 
trabalhos, visando a abertura do envelope nc O -Habilitação em ato público (sessão pública por 
videoconferência), cujo acesso será feito por 'novo endereço letrônico a ser disponibilludo no 
Portal da SUCOP www.suctásalvadonba. ov.b (licitações-Concorrência na 003/20211 apôs o 
vencimento do prazo recursal e caso não ha a interposição de Recurso Administrativo. Registramos 
que o inteiro teor do processo Fieitaário e encontra à dispo reão dos interessados na Sala da 
Comissão de Licitação desta Autarquia, no hor rio normal de expediente do Órgão. Nada mais 
havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o present registro dos 
acontecimentos na presente Ata, que de ois de lida e achada conforme, vai . sin 	elos 

membros da Comissão de Licitação. Salvado , 13 de julho de 2021. 

Ana Lúcia Luz de De Silva 	 Adriana de Figueiredo r ga 	Aels 

Presidente 	 Membro 	 Mem ro 

maos nei" 
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Membro 
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