
Secretaria da Educação

23 ATA DE SESSÃO PÚBLICA

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA NS 004/2022

Declarada aberta a sessão, constatou-se a presença dos licitantes participantes a seguir;

1

Às 09:30 horas do dia 20 de janeiro de 2023, na Secretaria Municipal da Educação, na Praça da Inglaterra, n5 
06, Comércio - Salvador/BA no Auditório da SMED, 3fi andar, cidade do Salvador, Estado da Bahia, a Comissão 
Setorial Permanente de Licitação - COPEL da SMED, criada pela Portaria ns 199/2022, reuniu-se em sessão 
pública para abertura dos Envelopes B - Habilitação dos licitantes classificados, da licitação acima referenciada, 
que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da nova 
unidade ESCOLA MUNICIPAL DO MANÉ DENDÊ da Secretaria Municipal da Educação - SMED, conforme 
especificado neste projeto básico e seus anexos..

Os representantes dos licitantes acima referenciados já se encontram devidamente credenciados, conforme 
documentos apresentados na primeira sessão pública e acostados aos autos.

O licitante CONSÓRCIO EBISA-CHASTINET- cuja empresa líder é EBISA ENGENHARIA, INDUSTRIA E 
SANEAMENTO LTDA - inscrita no CNPJ N2 15137680/0001-67, se fez representar nesta assentada pelo Sr(a) 
Emer Gonçalves Ferreira , portador(a} do RG n® 95829598 SSP/BA, através de Procuração;

Posteriormente, a Presidente registrou que o resultado do julgamento das propostas de preços foram 
publicados no Diário Oficial do Município - DOM n® 8.447, fis. 14 de 05/01/2023, Jornal Correio da Bahia, fls.l9 
de 06/01/2023 e Diário Oficial da União n2 06, fis. 197 e 198, do dia 09/01/2023, referentes aos lotes 01,03, 
04,05,06 e 07,e Diário Oficial da União n® 05 de 06/01/2023, referente ao lote 02 conforme documentos 
acostados aos autos, e que expirado o prazo recursal em 17/01/2023, referentes aos lotes 01,03,04,05,06,07 e 
em 13/01/2023 referente ao lote 02, não houve manifestação por parte dos participantes, precluindo desta 
forma a intenção de recurso nessa fase.

Posteriormente, a Presidente solicitou aos licitantes presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes 
B - Habilitação, que ficaram lacrados e vistados em poder desta Comissão, o que foi confirmado por todos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

1. ELITE ENGENHARIA LTDA- inscrita no CNPJ N® 08782693/0001-23, representado pela Sr. Francisco de Assis 
Nogueira, portadora do RG n2 899245160 SSP/BA, através de Procuração
2. CONSÓRCIO EBISA-CHASTINET- cuja empresa líder é EBISA ENGENHARIA, INDUSTRIA E SANEAMENTO LTDA 
- inscrita no CNPJ N? 15137680/0001-67, representado(a) pela Sr(a}. Barnadino Ferreira Filho, portador(a) do RG 
n2 1394301723 SSP/PE, através de Procuração.
3. CONSÓRCIO SANTA FÉ/FPE cuja empresa líder é SANTA FÉ ENGENHARIA LTDA- inscrita no CNPJ Ne 
25.035.423./0001-78 representada pela Sr. Paloma dos Santos Lima, portadora do RG ns 1332524001, através de 
procuração - EPP.
4. CONSÓRCIO CS/GBM CP N2 004/2022 cuja empresa líder é CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 
inscrita no CNPJ NS 33.833.880/0001-36, representado pela Sr Renato Barreto Matinez, portadora do RG ne 
0910031991 SSP/BA através de Procuração.
5. CONSÓRCIO RIBEIRO ALVES CONSTRUTORA EIRELI/ TERA LTDA cuja empresa líder é RIBEIRO ALVES 
CONSTRUTORA EIRELI- inscrita no CNPJ N® 05,688.183/0001-01, representado pela Sra Cyntia Macedo Ribeiro, 
portadora do RG ne 06.554.909-06 SSP/BA através de contrato social.- EPP

Tendo em vista que houve a apresentação de Razões de Recurso do CONSÓRCIO ESCOLAS ART-JCA, nos lotes 
03 e 05, os documentos de habilitação dos referidos lotes não serão abertos nesta assentada. Assim sendo, a

Registra-se que todos os licitantes participantes foram convocados legalmente através das publicações nos 
meios de comunicação acima referenciados, entretanto, compareceram a esta assentada, apenas 5 licitantes, 
acima sinalizados.
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LICITANTES PARTICIPANTES

11.360.624,35

11.915.204,98

12.184.798,82

ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 12.185.848,42

LICITANTES PARTICIPANTES
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Presidente informou que serão abertos os documentos de habilitação - Envelopes - B dos lotes 01, 02, 04, 06 e 
07, sendo os mesmos abertos por lote.

LOTE 01: Elaboração de Projeto de arquitetura e engenharia e execução de reformas e obras de ampliações 
de Unidades Escolares das GRE's Cabula, Cidade Baixa e Liberdade

A Presidente informou que, inicialmente será aplicada a prerrogativa concedida pela LC 123/06 e itens 11.1.9 e 
11.1.9.1 do editai quanto ao empate fícto, tendo em vista que a licitante classificada em 1^ lugar CONSÓRCIO 
CS/GBM não se enquadrada como ME ou EPP e a licitante 4^ classificada, ROMAS ENGENHARIA E 
CONSULTORIA EIRELI se declarou como Microempresa - ME, encontrando-se a proposta desta no intervalo dos 
10% {dez por cento) com valor superior ao da primeira colocada, conforme classificação a seguir:

Tendo em vista que o representante da licitante ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI não 
compareceu a esta assentada teve a sua prerrogativa consumida pela preclusão. Dessa forma, não houve a 
aplicação das prerrogativas da LC 123/06.

ELITE ENGENHARIA LTDA, representado pela Sr. Francisco de Assis Nogueira.
CONSÓRCIO CS/GBM CP N2 004/2022 representado pela Sr. Renato Barreto Matinez.

LOTE 02: Elaboração de projeto de arquitetura e engenharia e execução de obra de construção de coberturas 
de quadras poliesportivas nas unidades escolares da GRE Cajazeiras.

LOTE 02: Elaboração de projeto de arquitetura e engenharia e execução de obra de 
construção de coberturas de quadras poliesportivas nas unidades escolares da GRE 
Cajazeiras..     

LOTE 01: Elaboração de Projeto de arquitetura e engenharia e execução de reformas e 
obras de ampliações de Unidades Escolares das GRE's Cabula, Cidade Baixa e Liberdade.

VALOR DA 
PROPOSTA {R$)

A Presidente informou que não foi constatada situação de empate fícto entre os licitantes que se declararam 
no segmento de ME ou EPP para aplicação das prerrogativas concedidas pela LC 123/06.

A seguir, em cumprimento ao regramento do inciso VI do Art. 63 da Lei n® 8.421/2013, a Presidente procedeu à 
abertura dos Envelopes B - Habilitação dos três licitantes melhores classificados, CONSÓRCIO CS/GBM, PJ 
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, CONSÓRCIO CONSTRUTOR PÓRTICO-UFC, passando inicialmente OS 
documentos para a comissão de licitantes composta pelas empresas supramencionadas, para análise e rubrica, 
não ocorrendo registros.

CONSÓRCIO CS/GBM CP N2 004/2022 

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 

CONSÓRCIO CONTRUTOR PÓRTICO - UFC

CONSÓRCIO RF QUADRAS (REDIM/FPE)
CONSÓRCIO CS/GBM CP NS 004/2022 
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

VALOR DA 
PROPOSTA (RS) 
10.894.918,31 

72^4.651,43 

13.254.037,64

Em vista do número de licitantes participantes e da quantidade de documentos para serem analisados, os 
licitantes presentes elegeram uma comissão, composta pelos representantes das empresas abaixo 
relacionadas, tendo a Presidente informado que, inobstante a eleição da comissão para análise e rubrica dos 
documentos apresentados em nome dos demais licitantes participantes, em cumprimento ao princípio da 
publicidade, todos os presentes terão acesso aos documentos de credenciamento para apreciação e elucidação 
de dúvidas:



LICITANTES PARTICIPANTES
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Em vista do número de licitantes participantes e da quantidade de documentos para serem analisados, os 
licitantes presentes elegeram uma comissão, composta pelos representantes das empresas abaixo 
relacionadas, tendo a Presidente informado que, inobstante a eleição da comissão para análise e rubrica dos 
documentos apresentados em nome dos demais licitantes participantes, em cumprimento ao princípio da 
publicidade, todos os presentes terão acesso aos documentos de credenciamento para apreciação e elucidação 
de dúvidas:

ELITE ENGENHARIA LTDA, representado pela Sr. Francisco de Assis Nogueira.
CONSÓRCIO CS/G8M CP N8 004/2022 representado pela Sr. Renato Barreto Matinez.

LOTE 04: Elaboração de projeto de arquitetura e engenharia e execução de obra de construção de coberturas 
de quadras poliesportivas nas unidades escolares das 6RE's Liberdade/Cidade Baixa e São Caetano.

A Presidente informou que não foi constatada situação de empate fícto entre os licitantes que se declararam 
no segmento de ME ou EPP para aplicação das prerrogativas concedidas pela LC 123/06.

Em vista do número de licitantes participantes e da quantidade de documentos para serem analisados, os 
licitantes presentes elegeram uma comissão, composta pelos representantes das empresas abaixo 
relacionadas, tendo a Presidente informado que, inobstante a eleição da comissão para análise e rubrica dos 
documentos apresentados em nome dos demais licitantes participantes, em cumprimento ao princípio da 
publicidade, todos os presentes terão acesso aos documentos de credenciamento para apreciação e elucidação 
de dúvidas:

ELITE ENGENHARIA LTDA, representado pela Sr. Francisco de Assis Nogueira.
CONSÓRCIO CS/GBM CP N2 004/2022 representado pela Sr. Renato Barreto Matinez.

LOTE 06: Elaboração de projeto de arquitetura e engenharia e execução de obra de construção de coberturas de 
quadras poliesportivas nas unidades escolares da GRE Subúrbio I.

LOTE 04: Elaboração de projeto de arquitetura e engenharia e execução de obra de 
construção de coberturas de quadras poliesportivas nas unidades escolares das 
GRE's Liberdade/Cidade Baixa e São Caetano.

A seguir, em cumprimento ao regramento do inciso VI do Art. 63 da Lei ns 8.421/2013, a Presidente procedeu à 
abertura dos Envelopes B - Habilitação dos três licitantes melhores classificados, PAVNORTE CONSTRUTORA 
LTDA, QUALY ENGENHARIA LTDA e ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, passando inicialmente os 
documentos para a comissão de licitantes composta pelas empresas supramencionadas, para análise e rubrica, 
não ocorrendo registros.

Ato contínuo, a Presidente informou que, inicialmente será aplicada a prerrogativa concedida pela LC 123/06 e 
itens 11.1.9 e 11.1.9.1 do edital quanto ao empate ficto, tendo em vista que a licitante classificada em is lugar 
CONSÓRCIO CS/GBM não se enquadrada como ME ou EPP e a licitante 42 classificada, ROMAS ENGENHARIA E 
CONSULTORIA EIRELI e CONSÓRCIO RIBEIRO ALVES CONSTRUTORA EIRELI/ TERA LTDA declararam-se como 
Microempresa - ME, encontrando-se a proposta desta no intervalo dos 10% (dez por cento) com valor superior 
ao da primeira colocada, conforme classificação a seguir:

PAVNORTE CONSTRUTORA LTDA. 
QUALY ENGENHARIA LTDA 

ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

VALOR DA 
PROPOSTA (R$) 
13.279.701,96 
13.858.456,68 
16.151.796,17

A seguir, em cumprimento ao regramento do inciso VI do Art. 63 da Lei ns 8.421/2013, a Presidente procedeu à 
abertura dos Envelopes B - Habilitação dos três licitantes melhores classificados, CONSÓRCIO RF QUADRAS 
(REDIM/FPE), CONSÓRCIO CS/GBM CP N9 004/2022 e PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, passando 
inicialmente os documentos para a comissão de licitantes composta pelas empresas supramencionadas, para 
análise e rubrica, não ocorrendo registros.



LICITANTES PARTICIPANTES

LICITANTES PARTICIPANTES

LICITANTES PARTICIPANTES

CONSÓRCIO SANTA FÉ/FPE

Em vista do número de licitantes participantes e da quantidade de documentos para serem analisados, os 
licitantes presentes elegeram uma comissão, composta pelos representantes das empresas abaixo 
relacionadas, tendo a Presidente informado que, inobstante a eleição da comissão para análise e rubrica dos 
documentos apresentados em nome dos demais licitantes participantes, em cumprimento ao princípio da 
publicidade, todos os presentes terão acesso aos documentos de credenciamento para apreciação e elucidação 
de dúvidas:

A Presidente informou que não foi constatada situação de empate ficto entre os licitantes que se declararam 
no segmento de ME ou EPP para aplicação das prerrogativas concedidas pela LC 123/06.

Oportunamente, o CONSÓRCIO RIBEIRO ALVES CONSTRUTORA EIRELI/ TERA LTDA apresentou em sessão, a 
proposta de preço readequada no valor ora ofertado.

LOTE 07: Elaboração de projeto de arquitetura e engenharia e execução de obra de construção de coberturas de 
quadras poüesportivas nas unidades escolares da GRE Subúrbio II.

CONSÓRCIO EBISA-CHASTINET representado(a) pela Sr(a) Emer Gonçalves Ferreira
CONSÓRCIO RIBEIRO ALVES CONSTRUTORA EIRELI/ TERA LTDA pela Sra Cyntia Macedo Ribeiro

CONSÓRCIO RIBEIRO ALVES CONSTRUTORA EIRELI/ TERA LTDA 
CONSÓRCIO EBISA*CHASTINET 

CONSÓRCIO NOVA SALVADOR (G3/ GBM)

CONSÓRCIO EBISA-CHASTINET
CONSÓRCIO RIBEIRO ALVES CONSTRUTORA EIRELI/ TERA LTDA 

CONSÓRCIO NOVA SALVADOR (G3/ GBM) 
ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

VALOR DA 
PROPOSTA fR$) 
7.687.991,16

VALOR DA 
PROPOSTA {R$) 
10.046.465,77 
10.047.157,11 
11.247.595,95

A Presidente convocou a licitante CONSÓRCIO RIBEIRO ALVES CONSTRUTORA EIRELI/ TERA LTDA a se 
manifestar acerca do interesse em ofertar valor inferior ao da primeira classificada, tendo o representante se 
manifestado demonstrando interesse em ofertar o valor inferior, passando a ordem de classificação a ficar da 
seguinte forma:

LOTE;07:.EIaboraçãO'de;projet(^de arquitetura e engenharia e execução de obra < 
iconstruçãó^de coberturas i de quadras'poüesportivas nas unidades escolares da Gi
Subúrbio II. : \

LOTE 06: Elaboração de projeto de arquitetura e engenharia e execução de obra de construção de cobertur 
de quadras poüesportivas nas unidades escolares da GRE Subúrbio I .

'LOTE 06: Elaboração de projeto de arquitetura e engenharia e execução de obra de construção 
: coberturas de ^adras polièsportivasTias unidades escolares da GRE Subúrbio I .

VALOR DA 
PROPOSTA (R$)
10.047.157,11
10451011,07
11.247.595,95
12.477,025,53
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A seguir, em cumprimento ao regramento do inciso VI do Art. 63 da Lei ns 8.421/2013, a Presidente procedeu à 
abertura dos Envelopes B - Habilitação dos três licitantes melhores classificados, CONSÓRCIO EBISA- 
CHASTINET
CONSÓRCIO RIBEIRO ALVES CONSTRUTORA EIRELI/ TERA LTDA CONSÓRCIO NOVA SALVADOR (G3/ GBM), 
passando inicialmente os documentos para a comissão de licitantes composta pelas empresas 
supramencionadas, para análise e rubrica, não ocorrendo registros.
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Em vista do número de licitantes participantes e da quantidade de documentos para serem analisados, os 
licitantes presentes elegeram uma comissão, composta pelos representantes das empresas abaixo 
relacionadas, tendo a Presidente informado que, inobstante a eleição da comissão para análise e rubrica dos 
documentos apresentados em nome dos demais licitantes participantes, em cumprimento ao princípio da 
publicidade, todos os presentes terão acesso aos documentos de credenciamento para apreciação e elucidação 
de dúvidas:

CONSÓRCIO SANTA FÉ/FPE representada pela Sr. Paloma dos Santos Lima
CONSÓRCIO EBISA-CHASTINET representado(a) pela Sr(a) Emer Gonçalves Ferreira

A seguir, em cumprimento ao regramento do inciso VI do Art. 63 da Lei n9 8.421/2013, a Presidente procedeu à 
abertura dos Envelopes B - Habilitação dos três licitantes melhores classificados, CONSÓRCIO SANTA FÉ/FPE, 
INO9VARE ENGENHARIA LTDA e CONSÓRCIO EBISA-CHASTINET), passando inicialmente os documentos para a , 
comissão de licitantes composta pelas empresas supramencionadas, para análise e rubrica, não ocorrendo 
registros.

Informou ainda a Presidente, que ocorrendo a interposição de recursofs) 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.

Pela Presidente foi dito que os envelopes B - Habilitação dos demais licitantes permanecerão em poder desta 
Comissão e que depois da fase recursal, após publicação do resultado da Licitação Homologada, caso não sejam 
retirados, serão descartados pela COPEL.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão às 12h01min, 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.

Albino Gonçalves dos Santos Filho
MEMBRO

Jussara Couto Morais
MEMBRO

Williana Morais da Silva
MEMBRO

lana
MEMBRO

Em seguida, a Presidente informou que irá suspender a sessão para posterior análise dos documentos de 
habilitação e pela Comissão, bem como pelos técnicos da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - 
DIRE/SMED quanto à qualificação técnica os quais emitirão parecer técnico, sinalizando que o resultado do 
julgamento de habilitação com a declaração do vencedor será divulgado através dos meios de comunicação 
oficiais, momento em que será concedido o prazo recursal relativo à fase de habilitação, de acordo com a Lei ns 
8.666/93.

INO9VARE ENGENHARIA LTDA 
CONSÓRCIO EBISA-CHASTINET

8.335.956,81
8.509.343,94

Aj
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PRESIDENTE OA COPEL



LICITANTES PRESENTES;

ELITE ENGENHARIA LTDA

CONSÓRCIO EBISA-CHASTINET —
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CONSÓRCIO SANTA FÉ/FPE a

CONSÓRCIO CS/GBM CP NS 004/2022

CONSÓRCIO RIBEIRO ALVES CONSTRUTORA EIRELI/ TERA LTDA


