
 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BANIA 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Ao oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h30 (horário local), a Comissão 

Permanente de Licitação-CPL, designada através da Portaria n2  313/2021 da Procuradora-Geral de Justiça, 

publicada no DJ-e do Poder Judiciário do Estado da Bania de 24 de março de 2021, reuniu-se em sessão pública 

na sala 104, prédio-sede do Ministério Público do Estado da Bahia, no CAB, para a abertura da licitação 

modalidade CONCORRÊNCIA N° 01/2021, procedimento SEI n9 19.09.02687.0007360/2020-96, que tem por 

objeto a Obra de construção da Sede da Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis, com regimento da Lei 

Estadual n2  9.433/2005, e apuração pelo menor preço global (FATOR K), originado da DEA - Diretoria de 

Engenharia e Arquitetura deste Ministério Público Estadual. 

Em atenção aos ditames do Ato Normativo n9 08/2021-PGJ, convencionou-se que a licitação fosse realizada 

mediante utilização de ferramenta informatizada de videoconferência (Microsoft Teams), tendo sido 

disponibilizado acesso às licitantes através de link (publicizado no site do MPBA em 05/11/2021, na página 

relativa a esta licitação, conforme determinado em edital). 

O Aviso de licitação foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da 

Bahia (edição n2 2.956, de 06/10/2021) e no Jornal Correio da Bahia (edição de 06/10/2021), bem assim 

disponibilizado no portal eletrônico da Instituição, no endereço https://mpba.mp.br/licitacao/59183  , endereço 

em que igualmente foi publicizada a íntegra do edital de licitação e os documentos técnicos indicados em seu 

ANEXO IV. 

O prazo-limite para encaminhamento das documentações pelas empresas interessadas findou-se em 

05/11/2021, às 18 (dezoito) horas. Por tal razão, foi realizada diligência junto ao Protocolo-Geral da sede CAB do 

MPBA, às 08 horas e 30 minutos do dia 08/11/2021, a fim de coletar os envelopes recebidos. 

Em resultado, verificou-se o envio de envelopes pelas seguintes 09 (nove) empresas: 

NOME DA EMPRESA CNPJ 

EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 42.927.327/0001-53 

SIMÕES NETO CONSTRUTORA EIRELI 27.447.163/0001-73 

INO9VARE ENGENHARIA LTDA 31.327.937/0001-08 

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 09.625.923/0001-03 

N & V CONSTRUTORA LTDA 09.613.099/0001-71 

LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 28.018.301/0001-61 

START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI 21.450.165/0001-35 

TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 21.596.575/0001-99 

ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 24.051.496/0001-90 

Aberta a sessão pública no horário designado, foi aberto o ENVELOPE A apresentado pelas empresas interessadas e, depois 
de verificada a regularidade da documentação correlata, foi realizado o credenciamento dos representantes legais de todas 
as empresas, após confirmação audiovisual via ferramenta de videoconferência, conforme dados a seguir: 
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SIMÕES NETO CONSTRUTORA EIRELI ANGELINA LIMA CERQUEIRA ME 

INO9VARE ENGENHARIA LTDA 
 

ALESSANDRE MEDEIROS ASSIS PEREIRA . 	. 	. EPP 

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA JESSICADO.  ESPIRITO SANTO FERREIRA . 	, 	. 	. 
, 	4 	•t!, 	: 	. 

OUTROS 

O &V CONSTRUTORA LTDA JEFFERSON ROCHA DOS SANTOS OUTROS 

LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 
._ 

RENATASANTANA DOS SANTOS . 	... 	.. 	:.,,: 	,. ME 

STARTSdi:UCOESjNTEGRADAS EIRELI EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS ME 

TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI-EPP 	' 	' 	. ' . '. I : 

. 	, 
: HEITOR LIMA VIEIRA 
. 	:• J?: 	, EPP 

ROMAS ENGENHARIA E toNsuLTÓRI?a . 
i 

EIRELI Ruy SANTOS BISNETO 
1:,:: 

ME 

EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA IGOWALVES FAGUNDES 
. 	. 	, OUTROS 

A Comissão de Licitação verificou os extratos dos cadastros CRC/SAEB ou SICAF de todas as licitantes, tendo sidó verificado.  
que todas as empresas possuíam cadastro SICAF. , . 

Após verificação, foi divulgado às empresas que;Consultada'a idoneidade destas conforme itens 2.2 e 2.3 da PARTE Ido edital, 
não se verificou impedimento à participação na licitação poiciya4ilierclas licitantes. 

Ato continu.o, a CPL abriu todos os ENVELOPE p - PROPOSTA DE PREÇOS para análise do seu conteúdo, sendo registrado, na 
presente ata, o multiplicador de fator 'V apresentado pelas licitantes em ordem crescente, conforme quadro abaixo: 

. 	 • 

q• ~2aum:-, 	• 	.• 
- 	LICITANTE- 	 - ,FATORK 

0,73 1 N & V coNsiM'OR,2,1.-PpA .,,, 	, 	. 	• 

2 TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 0,89 

3 ROMÁS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 
' 	'  

0,91 

4 SIMÕES NETO CONSTRUTORA EIRELI 0,92 

s LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 0,94 

6 INO9VARE ENGENHARIA LTDA 0,94 

7 EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 0,97 

8 START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI 0,99 

9 SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 1,00 

Conforme consignado em edital (item 7.3 da 'PARTE III), foram consideradas não escritas as ofertas de valor global 
apresentadas em propostas de preços (inclusive planilhaS), .en2 ci ..!e isto importe em desclassificação de quaisquer das 
licitantes. 
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(PY5  Ato contínuo, aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso às representantes presentes à sessão, nenhuma das 

licitantes manifestou a intenção de recorrer das decisões proferidas pela CPL. 
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Na sequência, verificou-se a ausência, no curso da sessão, dos representantes legais das empresas START SOLUCOES 

INTEGRADAS EIRELI e SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA. 

uip MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

Verificado empate real entre as propostas de preços ofertadas pelas empresas: INO9VARE ENGENHARIA LTDA e LEAN LIGHT 

ENGENHARIA LTDA, com fator K = 0,94. 

Por tal razão, e considerando a presença de todas as licitantes em sessão pública, foram realizados os sorteios visando o 

desempate, os quais tiveram como resultado: 

a empresa LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA em 5.9  lugar; 

a empresa INO9VARE ENGENHARIA em 69  lugar; 

Na sequência, a CPL verificou a juntada regular, por todas as licitantes, das declarações exigidas em edital para esta fase 

processual, qual seja: a) Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação 

no certame; b) Declaração de adequação à Resolução n2  37/2019 — CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público); e c) 

Declaração de enquadramento de ME e EPP — sendo esta última facultada às empresas interessadas em fazer jus aos 

benefícios previstos na Lei Complementar n2  123/2006. 

Ato contínuo, procedeu-se à aplicação do fator multiplicador K apresentado pelas empresas sobre as planilhas "Planilha de 

Preços Unitários" e "Cronograma Físicolinanceiro", conforme determinado no item 6.1 da PARTE III do Edital e seus subitens. 

Finalizado tal procedimento, foram disponibilizados às licitantes, através do site do MPBA, os arquivos correspondentes às 
propostas de preços apresentadas e documentos correlatos, bem assim as planilhas de preços unitários e os cronogramas 

físico-financeiros obtidos através da aplicação do fator "K" informado nas propostas. 

Cumpridas as formalidades e exigências relativas a esta fase da licitação, a CPL entendeu pela aceitação de todas as 
propostas de preços apresentadas e documentos correlatos, classificando todas as empresas. 

Não foi verificado empate ficto, nos termos da Lei n° 123/2006. Deste modo, restou mantida a ordem de classificação 

informada no quadro a seguir indicado: 

ORDEM LICITANTE FATOR K 

1 N & V CONSTRUTORA LTDA 0,73 

2 TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 0,89 

3 ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 0,91 

4 SIMÕES NETO CONSTRUTORA EIRELI 0,92 

5 LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 0,94 

6 INO9VARE ENGENHARIA LTDA 0,94 

7 EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 0,97 

8 START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI 0,99 

9 SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 1,00 
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..Coritudo, ante a.ausência dos representantes das empresas START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI e SHOCK INSTALAÇÕES E 
' 	:MANUTENÇÃO LTDA, os quais deixaram a sessão antes de seu encerramento, a Comissão de Licitação realizará a publicidade 

do resultado da fase de julgamento de proposta, através de publicação de seu resumo no Diário da Justiça eletrônico, 
conforme art. 202, § 12, da lei estadual n2 9.433/2005, a partir do que se iniciará o prazo para apresentação de recursos para 
as empresas ausentes. 

Nada- mais foi discutido, encerrando-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada. Salvador/BA; 
. 	08/11/2021. 

• 

Comissão Permanente de Licitação-CPL 

Fernanda Valentim 

Presidente 

,v1k- 
Christian Heberth , 

Membro 

Lj -StC)  onica So rin s°  

Membro 

LINK PARA GRAVAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: 

httPs://itipbahia-mv.sharepoint.com/:v:/g/personalifernanda  peres mpba nnp br/Ef4RJ-fFU8dPgE4t-
úkcibmlivoopfnGpenüge4cuGui g 
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