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2ª ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº 002/2020 
 

Às 09h00min do dia 25 de novembro de 2020, na Secretaria Municipal da Educação, na Avenida Anita 
Garibaldi, nº 2981, cidade do Salvador, Estado da Bahia, sala da COPEL, a Comissão Setorial 
Permanente de Licitação - COPEL da SMED, criada pela Portaria nº 213/2020, reuniu-se em sessão 
pública para aplicação das prerrogativas da LC nº 123/06 quanto ao empate ficto, bem como para 
abertura dos Envelopes B – Habilitação, da licitação acima referenciada, que tem como objeto a 
Reforma, adequação e reforço estrutural da Escola Municipal Osvaldo Cruz, da Secretaria Municipal 
da Educação, com a finalidade de permitir um melhor funcionamento do imóvel, de acordo com as 
especificações contidas no Projeto Básico, no Memorial Descritivo e Anexos. 
 
Declarada aberta a sessão, constatou-se a presença dos licitantes a seguir: 
 
LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. ANGRA ENGENHARIA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 08.722.657/0001-74, representada pelo sócio Sr. 
Murilo de Souza Marques, portador do RG nº 987241346 - SSP/BA, através de Procuração; 
2. ASCON ENGENHARIA LTDA ME – inscrita no CNPJ Nº 17.190.416/0001-12, representada pelo Sr. 
Grilmar Santana Chagas, portador do RG nº 1322822590 - SSP/BA, através de Procuração Pública; 
3. COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA – inscrita no CNPJ Nº 27.917.286/0001-20, representada pela sócia 
Sra. Ana Carla da Cruz Costa, portadora do RG nº 1320165672 - SSP/BA, através de Contrato Social. 
Ressalta-se que a representante do licitante COSTA EMPREENDIMENTOS chegou atrasada à sessão, após 
abertura dos envelopes de habilitação dos três primeiros classificados, restando precluso o seu direito de 
preferência. 
 
Os representantes dos licitantes participantes já foram credenciados em sessão pública anterior, 
conforme Procuração acostada aos autos. 
 
Os licitantes a seguir não compareceram a esta assentada: 
 
ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI 
MAIA CONSTRUTORA LTDA 
LSN EMPREENDIMENTOS LTDA 
OSOLEV CONSTRUTORA LTDA 
PMG PROJETOS E ENGENHARIA 
RAIMUNDO LOPES ENGENHARIA EIRELI 
CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI 
P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI 
MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI 
ASCON LTDA - ME 
MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 
LEMARC ENGENHARIA LTDA 
IFC ENGENHARIA LTDA 
EMPRETENG CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 
SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI 
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COMTECH ENGENHARIA LTDA 
 
Registra-se que todos os licitantes participantes foram convocados legalmente através de publicação 
no Diário Oficial do Município - DOM nº 7.842 e Jornal Correio da Bahia – fls. 21, todos do dia 
16/11/2020, no entanto compareceram a esta assentada apenas os licitantes acima referenciados. 
 
Prosseguindo, em cumprimento ao que preceitua a LC nº 123/06 e os itens 11.1.9 e 11.1.9.1 do edital, 
a Presidente convocou o representante do licitante COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, declarada 
Empresa de Pequeno Porte - EPP, que se encontra em situação de empate ficto, para ofertar valor 
inferior ao da proposta do licitante classificado em 1º lugar, ANGRA ENGENHARIA LTDA (R$ 
659.480,48), porém, embora convocado para exercer o direito de preferência, no horário previsto, não 
havia representante do licitante presente na sessão. A presidente concedeu prazo de tolerância de 10 
minutos e, após este prazo, ante a ausência do licitante, deu prosseguimento ao certame. 
 
Ato contínuo, a Presidente solicitou que os licitantes presentes verificassem a inviolabilidade dos 
Envelopes B – HABILITAÇÃO que ficaram lacrados em poder da COPEL, o que foi confirmado por todos. 
 
Destarte, em cumprimento ao regramento do inciso VI do Art. 63 da Lei nº 8.421/2013, a Comissão 
passou à abertura dos Envelopes B – Habilitação dos três licitantes melhores classificados, ANGRA 
ENGENHARIA LTDA, COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA e ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI. Logo após, os 
documentos de habilitação dos três primeiros licitantes melhores classificados foram passados para os 
licitantes presentes para análise e assinatura. 
 
Após abertura dos envelopes de habilitação e disponibilização da documentação aos licitantes 
presentes, a representante do licitante COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA compareceu à sessão, às 
09:13h, porém foi informada pela Presidente acerca da preclusão do seu direito de preferência. 
 
Após análise da documentação de habilitação os licitantes presentes realizaram os seguintes registros 
em Boletim de Ocorrência que vão acostados à presente ata, a saber: 
 
- Pelo licitante COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA foi dito que: 
 

 “A certidão do FGTS da empresa ANGRA consta com endereço diferente dos registros junto 
RFB e sua alteração contratual social, invalidando o mesmo”. 
 

Em cumprimento ao direito do contraditório e da ampla defesa, a Presidente concedeu a palavra ao 
licitante questionado que informou que irá aguardar a análise e pronunciamento do setor técnico. 
 
Em tempo, a Presidente registrou que devido ao lapso de tempo decorrido entre a data de abertura da 
licitação, 20/10/2020, até a presente data, algumas certidões dos licitantes que se encontravam 
válidas naquela data, já se encontravam com os prazos de validade expirados, desta forma, a 
Presidente informou que posteriormente solicitará aos licitantes em questão para apresentarem os 
documentos devidamente validados, não se constituindo tal ato em apresentação de documentos que 
deveriam constar originalmente da proposta, uma vez que as certidões que porventura forem 
solicitadas já se encontravam acostadas aos documentos dos licitantes e válidas à época. 
 
Em seguida, a Presidente informou que irá suspender a sessão para posterior análise dos documentos 
de habilitação dos licitantes, bem como dos registros levantados na Ata, junto aos técnicos da 
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Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar – DIRE/SMED, os quais emitirão parecer técnico sobre os 
documentos relativos à qualificação técnica, sinalizando que o Resultado do Julgamento de Habilitação 
será divulgado através de publicação nos meios de comunicação oficiais, momento em que será 
concedido o prazo recursal relativo à fase de habilitação, de acordo com a Lei nº 8.666/93. 
 
Informou ainda a Presidente, que ocorrendo a interposição de recurso(s) o(s) mesmo(s) será(ão) 
divulgado(s) nos meios de comunicação oficiais, e na ausência de recurso o resultado final da licitação 
adjudicada e homologada pela Autoridade Superior será divulgado nos mesmos meios. 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão às 10h43m, com agradecimentos pelo 
comparecimento de todos, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos, que depois de lido e 
achado conforme, vai assinado por todos os presentes. 
 
 

Hilaise Santos do Carmo 
 PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
Jussara Couto Morais                                                                                  Albino Gonçalves dos Santos Filho 
        MEMBRO                                                                                                                     MEMBRO 
 
 

Williana Morais da Silva                                                                                         Artur Gomes Silva 
           MEMBRO                                                                                                                      MEMBRO  

 
 
 

LICITANTES PRESENTES: 
 
 
 
ANGRA ENGENHARIA LTDA  
Murilo de Souza Marques 

 
 

ASCON ENGENHARIA LTDA ME  
Sr. Grilmar Santana Chagas 
 
 
COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA 

Sra. Ana Carla da Cruz Costa 


