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ATA DA SESSÃO PUBLICA DE SORTEIO 

TOMADA DE PREÇOS N2  005/2021-PROC. ADM. N2 145998/2021 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da 

Comissão Permanente de Licitação da SUCOP, sito Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antonio Além do 

Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão pública, os membros 

da Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n° 39/2021, ao final 

assinados, para realização do sorteio entre as propostas das licitantes RC RESTAURAÇÃO E 

CONSTRUÇÕES EIRELI e CLM ENGENHARIA LTDA, tendo em vista a confirmação de empate, em 

razão da inabilitação da licitante GAN ENGENHARIA EIRELI na TOMADA DE PREÇOS ne 

005/2021-Processo n° 145998/2021, cujo objeto consiste na contratação de empresa 

especializada para execução das obras de Requalificação da Fonte Luminosa da Rampa do 

Mercado, na Av. Lafayete Coutinho, 58 - Comércio, Salvador/BA, conforme publicação no DOM 

n° 8.149, pág. 13 de 10/11/2021 e Aviso de Retificação da Convocação, publicado no DOM n° 

8.150, pág. 20, de 11/11/2021, objetivando a definição do vencedor deste Certame. Declarada 

aberta a sessão, pela Sr. Presidente, foi registrado o comparecimento das seguintes licitantes: 

1) RC RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI, representada pelo Sr. Catharine Victoria do 

Nascimento Silva Vieira e 2) CLM ENGENHARIA LTDA, representada pela Sr. Sarah Majdalani 

de Melo Villas Boas. Em seguida foi apresentado o sistema de sorteio, consoante previsto no 

item 14.1.3.2.1, alíneas "d" e "e", do Edital. "14.1.3.2.1 - Em caso de empate, será assegurado, 
nos termos das Leis Complementares n° 123/2006 e 147/2014, a preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e 
favorecido, nos termos que se seguem: a) Entendem-se por empate as situações em que as 
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada; b) Nesta hipótese, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; c) Ocorrendo o empate proceder-se-á conforme disposto no art. 45, das Leis 
Complementares n° 123/2006 e 147/2014; d) No caso de insistir o empate, utilizar-se-á o 
sorteio, em ato público, através de convocação dos licitantes; e) Caso a Comissão venha se 
valer do critério de desempate através do sorteio, o mesmo se realizará da seguinte forma: 1) 
Serão dispostos no globo giratório 75 (setenta e cinco) esferas, numeradas de 1 a 75; 2) o 
sorteio será realizado por ordem alfabética; 3) será considerada vencedora a licitante que 
retirar a esfera de maior valor; 4) as licitantes empatadas, remanescentes, será classificada de 
acordo com a esfera sorteada". Foi apresentado a todos os interessados um globo giratório e 

setenta e cinco esferas. Todos os licitantes presentes entenderam e concordaram com o 

sistema adotado. Dessa forma, foi realizado o sorteio. O representante da licitante RC 

RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI sorteou a esfera de n° 59. Já o representante da 

licitante CLM ENGENHARIA LTDA sorteio a esfera de n° 32. Assim, sagrou-se vencedora a 

licitante RC RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI, em razão de sortear a esfera de maior 

valor. A licitante CLM ENGENHARIA LTDA restou classificada em 22 lugar, conforme segue: 

Licitantes Valor Proposto Valor "R$" 

12) RC RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI 0,84 1.245.790,12 

22) CLM ENGENHARIA LTDA 0,84 1.245.790,12 

32) G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 0,85 1.260.619,08 
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Ao final da reunião, a Presidente da Comissão informou aos licitantes que dará ciência aos interessados 

do resultado, através do Diário Oficial do Município. Em seguida foi suspensa a sessão. Nada mais 

havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na 

presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de 

Licitação e pelos licitantes presentes. O inteiro teor do processo licitatório se encontra a disposição dos 

interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do 
órgão. Salvador, 12 de novembro de 2021. 
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