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ATA DA TERCEIRA SESSÃO PÚBLICA 
TOMADA DE PREÇOS N2 007/2021-PROC. ADM. N2  124679/2021 

ABERTURA DOS ENVELOPES 2-PROPOSTA DE PREÇOS E 3-HABILITAÇÃO 

Aos vinte e dois 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 Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, 

Salvador/BA, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão pública por videoconferência, os membros da 

Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n° 39/2021, ao final assinados, 
para abertura dos envelopes 2- Proposta de Preços e 3-Habilitação, referente a licitação na 

modalidade de Tomada de Preços n° 007/2021, tipo técnica e preço, cujo objeto consiste na 

contratação de consultoria especializada na área de recuperação estrutural e/ou de requalificações 

de viadutos e pontes, visando cadastrar, inspecionar, diagnosticar, indicar soluções técnicas 

adequadas com os respectivos custos para a execução das obras no Viaduto da Avenida Lafayete 

Coutinho (Contorno), localizado do bairro do Comércio, na cidade do Salvador, incluindo elaboração 

do manual de manutenção, de acordo com o Edital e seus Anexos. Registramos que da decisão do 

resultado das Notas Técnicas, divulgada no Diário Oficial do Município n° 8.126, pág. 17, de 

05/10/2021 (publicado também no Portal da SUCOP em 05/10/2021), recorreu a licitante RC 

ENGENHARIA, sendo, o recurso, julgado improcedente, mantendo-se a desclassificação da RC 
ENGENHARIA e a Nota Técnica da licitante MB ENGENHARIA em 9,35 pontos, cujo julgamento foi 

publicado no DOM n° 8.155, pág. 24, de 19/11/2021 e no portal da SUCOP. Cabendo, portanto, o 

prosseguimento dos trabalhos com o Ato Público para abertura dos envelopes n2  2 e 3, contendo, 

respectivamente, a Proposta de Preço e os documentos de habilitação da concorrente MB 
ENGENHARIA E PROJETOS 5/5. Ato continuo a Comissão procedeu com a abertura do Envelope n° 

02-Propostas de Preços, que foi o seguinte: coeficiente multiplicador "K" de 0,90, cuja Planilha 
Orçamentária soma o valor global de R$ 233.205,61 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e cinco 
reais e sessenta e um centavos). DO JULGAMENTO:  De logo foi analisado toda a documentação 

apresentada. A licitante apresentou carta proposta informando o valor de K 0,90 e planilha com 

valor global de R$ 233.205,61. A proposta foi analisada e julgada consoante item 15.2 do Edital c.c 

com item 8.2 do TR: 'As Notas de Preço serão atribuídas pela seguinte expressão: NP=100 x (A/Pp)-
sendo: NP = Nota atribuída à Proposta de Preço de cada LICITANTE; A=(M +Vr)/2; M = Média dos 
fatores "K" classificados; Vr=Valor fator "K"=1,00 de Referência; Pp=Fator "K" da Proposta em 
exame. A relação A/Pp será limitada ao valor máximo de 1,00 (um). Valores maiores do que a 
unidade, serão tomados como 1,00 (urn)". Após análise e julgamento a Comissão decidiu 

CLASSIFICAR a Proposta, obtendo-se a seguinte Nota de Preço-NP=100 pontos. Em seguida, 

aplicando-se a regra disposta no item 15.3 do Edital c.c item 8.3 do TR: 	nota classificató ria final 
das LICITANTES será obtida de acordo com a média ponderada das valorizações das Propostas 
Técnica e de Preço, sendo a nota de PROPOSTA TÉCNICA com peso de 50% (cinquenta por cento) e a 
nota de PROPOSTA DE PREÇO com peso de 50% (cinquenta por cento), totalizando um percentual de 
100% (cem por cento), de acordo com a seguinte fórmula: NF = 0,5 x NT + 0,5 x NP-Onde: NF = Nota 
Final da Proposta; NT= Nota da Proposta Técnica; NP = Nota da Proposta de Preço", a licitante MB 

ENGENHARIA obteve a seguinte NF/Nota Final (NT 9,35X0,5=4,68 + NP 100X0,5=50) = NF= 54,68 
Na sequência foi aberto o envelope n° 3, contendo os documentos de habilitação. Toda a 
documentação foi rubricada pela Comissão e será disponibilizada para os licitantes para vistas, 

através do Portal da SUCOP Tomada de Preços n° 007/2021.  Em reunião interna, realizada pela 

Comissão, será verificada a conformidade de preenchimento dos requisitos para HABILITAÇÃO, 

conforme exigências do edital. Após o julgamento a Comissão 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 
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acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Comissão de Licitação. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos 

de habilitação da empresa RC ENGENHARIA, permanecerão sob guarda da Comissão de Licitação 

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

retirada pelo seu respectivo representante no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos. Decorrido 
esse prazo toda a documentação será inutilizada pela Comissão. 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, 22 de novembro de 2021. 

04.-a_ d.e tett, 
Ana Lúcia Luz de S. e Silva 
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