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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

TOMADA DE PREÇOS N2  015/2022-PROC. ADM. N2  75492/2022 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N2s: 1 e 2 

ABERTURA DOS ENVELOPES 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da 

Comissão Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio 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 n2  41/2022, ao final assinados, 

para recebimento e abertura dos envelopes 01-Propostas de Preços e 02-Habilitação, referente a 

licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS n2  015/2022, tipo menor preço, cujo objeto 

consiste na contratação de empresa para execução das obras da 1.2  ETAPA REQUALIFICAÇÃO 

URBANA - PRAÇA PLANALTO REAL, localizada no bairro de Plataforma, Salvador/BA, sob regime de 

empreitada preços unitários, de acordo com o Edital e seus anexos. Declarada aberta a sessão, foi 

registrado o comparecimento das seguintes licitantes: 1) CONSTRUTORA JF PRADO, representado 

pela Sr. Kelly Santos Araújo, 2) PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, 

representada pelo Sr. Elaine Silva Coutinho, 3) G3 POLARIS EIRELI, representada pelo Sr. Victor 

Hugo Andrade. A empresa GAN ENGENHARIA EIRELI entregou à Comissão os envelopes 01-

Propostas e 02-Habilitação e não participou, presencialmente, da sessão de abertura dos 

envelopes 01. De logo, foram solicitadas as credenciais das licitantes presentes, que foram 

conferidas pela Comissão e julgadas regulares, após foram disponibilizadas para os licitantes 

presentes onde todos concordaram e renunciaram vistas. Em seguida foram entregues os 

Envelopes n2s. 1-Propostas de Preços e 2-Documentos de Habilitação. Ato contínuo, foram abertos 

os Envelopes n2. 01- Proposta de Preços, tendo em vista o critério editalício do menor coeficiente 

multi licador "K" ue foram os seguintes 

Licitantes Valor Proposto "K" 

12) PARALELA EGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 0,85 

29) GAN ENGENHARIA EIRELI* 0,88 

32 ) CONSTRUTORA JF PRADO 0,90 

42) G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 0,94 

(*Condição de EPP). 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 JF PRADO 

que as empresas PARALELA, GAN e G3, apresentam no deu BDI o valor de 0,4% nos índices de 

seguro e garantia que estão em desconformidade com o Acordão TCU 2622/2013, para 

construções de obras civis que apresenta o valor de 0,80% no 1° quartil. Foi dito pelo 

representante da empresa PARALELA que usou o BDI para construções de Praças Urbanas, 

Rodovias, Ferrovias e Pavimentações de Vias de acordo com TCU, onde o 12  quartil para seguro e 

garantia é 0,32%, 32  quartil 0,74% e o médio 0,40%, que consta do Edital e foi adotado pela 

empresa. Nada mais foi dito. A Presidente da Comissão informou aos licitantes que realizará 
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reunião interna para análise e julgamento das propostas de preços e o resultado da classificação 

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

licitatório se encontra a disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação no horário 

normal de expediente do órgão. Os Envelopes n° 2, contendo os Documentos de Habilitação 

ficarão sob custódia da Comissão de Licitação, devidamente lacrados, até abertura em outro ato 

público. Foi informado que toda documentação (Ata Sessão Pública e Propostas) será 

disponibilizada no Portal da SUCOP: www.sucop.salvador.ba.gov.br  (licitações) TOMADA DE 

PREÇOS n° 015/2022. Em seguida foi suspensa a sessão. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 

encerrada a sessão às 10:20hs, 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. Salvador, 26 de agosto de 2022. 

alyn-o. ou. Ler. 
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