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    COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

 

1. DADOS GERAIS 
 

1.1 Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 002/2020 

 
1.2 Objeto: 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, nos Memoriais Descritivos e Anexos. 
 

1.3 Processo nº: 8353/2019 
 

1.4 Data de Abertura das Propostas de Preços: 20/10/2020 às 09h00min 
 
1.5 Data de Abertura dos Documentos de Habilitação: 25/11/2020 às 09h00min 
 

2. LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. COMTECH ENGENHARIA LTDA – ENVIOU ENVELOPES A e B; 
2. EMPRETENG CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA – ENVIOU ENVELOPES A e B; 
3. SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 25.035.423/0001-78, representada pela Sra. 
Andressa Almeida Neri Lima, portadora do RG nº 0990756521 - SSP/BA, através de Procuração; 
4. MAIA CONSTRUTORA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 13.282.765/0001-03, representada pelo sócio Sr. 
Claudio Santos Maia, portador do RG nº 516097113 - SSP/BA, através de Procuração; 
5. ASCON 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; 
6. RAIMUNDO LOPES ENGENHARIA EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 34.699.630/0001-18, representada pelo 
Sr. Ricardo Sales de Jesus, portador do RG nº 10151210-47 - SSP/BA, através de Procuração; 
7. IFC ENGENHARIA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 22.336.152/0001-00, representada pelo Sr. João Brito 
Santos, portador do RG nº 9762322456 - SSP/BA, através de Carta de Credenciamento; 
8. CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – inscrita no CNPJ Nº 33.833.880/0001-36, 
representada pela Sra. Lilia da Rocha Santos, portadora do RG nº 1501064673 - SSP/BA, através de 
Procuração; 
9. LSN EMPREENDIMENTOS LTDA – inscrita no CNPJ Nº 17.004.157/0001-98, representada pelo sócio Sr. 
Franco de Cerqueira Violante, portador do RG nº 0577705903 - SSP/BA, através de Contrato Social; 
10.  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; 
11.  MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – inscrita no CNPJ Nº 00.655.067/0001-64, representada pela Sra. 
Osvaldete Carvalho de Almeida, portadora do RG nº 0145432300 - SSP/BA, através de Procuração; 
12.  PMG PROJETOS E ENGENHARIA – inscrita no CNPJ Nº 27.594.624/0001-30, representada pelo Sr. 
Alberto Soares Santana, portador do RG nº 0485115522- SSP/BA, através de Procuração; 
13.  EJOS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 21.649.171/0001-16, representada 
pelo sócio Sr. João Filipe Xavier de Oliveira, portador do RG nº 1208079980 - SSP/BA, através de Carta de 
Credenciamento; 
14.  MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 24.597.344/0001-98, representada pelo Sr. Victor 
Hugo Andrade Soares, portador do RG nº 1294573705 - SSP/BA, através de Procuração; 
15.  ANGRA ENGENHARIA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 08.722.657/0001-74, representada pelo sócio Sr. 
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Daniel Cordeiro Bomfim, portador do RG nº 353454460 - SSP/BA, através de Procuração; 
16.  ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 04.554.102/0001-00, representada pelo Sr. 
Antônio Abelardo Soares dos Santos, portador do RG nº 412953749 - SSP/BA, através de Carta de 
Credenciamento; 
17.  OSOLEV CONSTRUTORA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 16.607.359/0001-61, representada pela Sra. 
Bruna Caroline Prata Porelli, portadora do RG nº 1368460763 - SSP/BA, através de Procuração; 
18.  LEMARC ENGENHARIA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 20.008.490/0001-80, representada pelo Sr. 
Roberto Afrânio Ferraz Santos, portador do RG nº 59659343 - SSP/BA, através de Procuração; 
19.  P S C SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 30.652.972/0001-21, 
representada pela sócia Sra. Priscila Santos Cardoso, portadora do RG nº 1357705484 - SSP/BA, através 
de Contrato Social. 

 
3. BREVES CONSIDERAÇÕES  
 
3.1 Sobre a fase de classificação das Propostas de Preços  

 
Conforme o Relatório de Julgamento das Propostas de Preços da COPEL acostado aos autos (fls. 1515-
1532), a Comissão Setorial Permanente de Licitação, subsidiada pelo Parecer Técnico no Relatório de 
Proposta de Preços da DIRE/SMED (fls. 1495-1508), declarou “DESCLASSIFICADAS” as licitantes IFC 
ENGENHARIA LTDA, EMPRETENG CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA e EJOS CONSTRUÇÕES E 
INSTALAÇÕES EIRELI por descumprimento ao Instrumento Convocatório, bem como declarou as demais 
empresas “CLASSIFICADAS” pelo cumprimento aos requisitos editalícios quanto à Proposta de Preços. 
 
Após a publicação do Resultado de Julgamento das Propostas de Preços no Diário Oficial do Município – 
DOM nº 7.842 e Jornal de Grande Circulação – fls. 21, ambos de 16/11/2020, bem como divulgado o 
Relatório de Julgamento das Propostas de Preços no sítio oficial da PMS,  
www.compras.salvador.ba.gov.br, conforme corrobora os documentos acostados às fls. 1533-1536 dos 
autos, dentro do prazo recursal não houve interposição de Recurso por nenhum interessado, dando-se, 
portanto, prosseguimento ao feito.  
 

4. DA APLICAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA LC nº 123/06 
 
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 a 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, passando para a abertura dos 

envelopes B – Habilitação. Após a continuidade da sessão, a representante do licitante COSTA 

EMPREENDIMENTOS LTDA compareceu à sessão, às 09:13h, porém foi devidamemente informada pela 

Presidente acerca da preclusão do seu direito de preferência. 

 
5. DA ABERTURA DOS ENVELOPES B - HABILITAÇÃO 
 
Conforme a Ata da 2ª Sessão Pública realizada em 25/11/2020, a Comissão Setorial Permanente de 
Licitação passou à abertura dos Envelopes B – Habilitação dos 03 primeiros licitantes melhores 

http://www.compras.salvador.ba.gov.br/


 
 

 
 

3 

 

classificados, a saber: ANGRA ENGENHARIA LTDA; COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA e ASTEC 
CONSTRUÇÕES EIRELI. 
 
Em cumprimento ao regramento do inciso VI, art. 63 da Lei Municipal nº 8.421/2013, os documentos de 
habilitação dos três primeiros licitantes melhores classificados foram passados para os licitantes 
presentes para averiguação, ocorrendo registro em Boletim de Ocorrência que foi devidamente acostado 
à Ata da Sessão Pública constante às fls. 1540-1543. 
 
Em tempo, a Presidente registrou em ata que devido ao lapso de tempo decorrido entre a data de 
abertura da licitação, 20/10/2020, até a data da sessão de abertura dos envelopes “B” - Habilitação, 
algumas certidões dos licitantes que se encontravam válidas naquela data, já se encontravam com os 
prazos de validade expirados, desta forma, a Presidente solicitou 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. 
 
A sessão foi suspensa para posterior análise dos técnicos da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar – 
DIRE, acerca dos documentos relativos à qualificação técnica.  
 
5.1 Da Análise e do Parecer Técnico da Diretoria da Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE 
 
Após análise, em 25/11/2020, a DIRE/SMED se pronunciou conforme Parecer Técnico acostado aos autos 
(fls. 1846-1849), informando o que segue: 
 
Análise dos Documentos Técnicos do Envelope B – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
LICITANTE PARTICIPANTE: ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. 

 

Do Julgamento do Envelope B – da Habilitação: 

ENVELOPE B – HABILITAÇÃO  

Análise dos documentos técnicos 

 

Conforme item 9 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Anexo 1 – Projeto Básico do edital, em análise aos documentos técnicos e 

todos os anexos apresentados pela ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, passa-se a pontuar a documentação 

apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 

A) COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

9.1.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU), com indicação do objeto social compatível com 

a presente licitação.; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.1. É necessária a comprovação de que o LICITANTE possui em seu quadro 

permanente, profissionais de nível superior, devidamente registrado no CREA 

ou CAU, constando de pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto 

(Responsável Técnico). 

ATENDE 

AO EDITAL 
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9.1.2.2.  A LICITANTE deverá apresentar declaração formal e expressa, 

devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando que dispõe de 

infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de 

todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e 

equipamentos necessários à execução do objeto deste certame. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.3. A LICITANTE deverá apresentar um termo de indicação do pessoal 

técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para fins de 

comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da 

licitante, da fase de execução dos serviços. Este termo deverá ser firmado pelo 

representante da licitante com o ciente do profissional. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.4. Em relação aos profissionais indicados como responsáveis pelo 

acompanhamento do serviço, a LICITANTE deverá comprovar a condição de 

vínculo com a empresa licitante mediante a apresentação da Carteira de 

Trabalho com as anotações atualizadas, ou de certidão emitida pelo CREA ou 

mediante apresentação de contrato de prestação de serviço ou declaração de 

contratação futura acompanhada da anuência do profissional. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

B) COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

9.2.1 Comprovação, através da apresentação de atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) no CREA e/ou 

CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA 

e/ou CAU, em nome do responsável técnico pela execução dos serviços, que 

possui experiência para desempenhar atividade pertinente e compatível com as 

características do objeto desta licitação. A atestação da capacidade profissional 

da licitante pode ser comprovada mediante apresentação de 1 (um) ou mais 

atestados. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA. 

 

Do Julgamento do Envelope B – da Habilitação: 

ENVELOPE B – HABILITAÇÃO  

Análise dos documentos técnicos 

 

Conforme item 9 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Anexo 1 – Projeto Básico do edital, em análise aos documentos técnicos e 

todos os anexos apresentados pela COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, passa-se a pontuar a documentação 

apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 

 

C) COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

9.1.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU), com indicação do objeto social compatível com 

a presente licitação.; 

ATENDE 

AO EDITAL 
 



 
 

 
 

5 

 

9.1.2.1. É necessária a comprovação de que o LICITANTE possui em seu quadro 

permanente, profissionais de nível superior, devidamente registrado no CREA 

ou CAU, constando de pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto 

(Responsável Técnico). 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.2.  A LICITANTE deverá apresentar declaração formal e expressa, 

devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando que dispõe de 

infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de 

todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e 

equipamentos necessários à execução do objeto deste certame. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.3. A LICITANTE deverá apresentar um termo de indicação do pessoal 

técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para fins de 

comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da 

licitante, da fase de execução dos serviços. Este termo deverá ser firmado pelo 

representante da licitante com o ciente do profissional. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.4. Em relação aos profissionais indicados como responsáveis pelo 

acompanhamento do serviço, a LICITANTE deverá comprovar a condição de 

vínculo com a empresa licitante mediante a apresentação da Carteira de 

Trabalho com as anotações atualizadas, ou de certidão emitida pelo CREA ou 

mediante apresentação de contrato de prestação de serviço ou declaração de 

contratação futura acompanhada da anuência do profissional. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

D) COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

9.2.1 Comprovação, através da apresentação de atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) no CREA e/ou 

CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA 

e/ou CAU, em nome do responsável técnico pela execução dos serviços, que 

possui experiência para desempenhar atividade pertinente e compatível com as 

características do objeto desta licitação. A atestação da capacidade profissional 

da licitante pode ser comprovada mediante apresentação de 1 (um) ou mais 

atestados. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: ANGRA ENGENHARIA LTDA - EPP. 

 

Do Julgamento do Envelope B – da Habilitação: 

ENVELOPE B – HABILITAÇÃO  

Análise dos documentos técnicos 

 

Conforme item 9 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Anexo 1 – Projeto Básico do edital, em análise aos documentos técnicos e 

todos os anexos apresentados pela ANGRA ENGENHARIA LTDA - EPP, passa-se a pontuar a documentação 

apresentada, encontrando-se o resultado a seguir: 
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E) COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

9.1.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU), com indicação do objeto social compatível com 

a presente licitação. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.1. É necessária a comprovação de que o LICITANTE possui em seu quadro 

permanente, profissionais de nível superior, devidamente registrado no CREA 

ou CAU, constando de pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto 

(Responsável Técnico). 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.2.  A LICITANTE deverá apresentar declaração formal e expressa, 

devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando que dispõe de 

infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de 

todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e 

equipamentos necessários à execução do objeto deste certame. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.3. A LICITANTE deverá apresentar um termo de indicação do pessoal 

técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para fins de 

comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da 

licitante, da fase de execução dos serviços. Este termo deverá ser firmado pelo 

representante da licitante com o ciente do profissional. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.4. Em relação aos profissionais indicados como responsáveis pelo 

acompanhamento do serviço, a LICITANTE deverá comprovar a condição de 

vínculo com a empresa licitante mediante a apresentação da Carteira de 

Trabalho com as anotações atualizadas, ou de certidão emitida pelo CREA ou 

mediante apresentação de contrato de prestação de serviço ou declaração de 

contratação futura acompanhada da anuência do profissional. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

F) COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL: 

 

Descrição do Item Análise Observações 

9.2.1 Comprovação, através da apresentação de atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) no CREA e/ou 

CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA 

e/ou CAU, em nome do responsável técnico pela execução dos serviços, que 

possui experiência para desempenhar atividade pertinente e compatível com as 

características do objeto desta licitação. A atestação da capacidade profissional 

da licitante pode ser comprovada mediante apresentação de 1 (um) ou mais 

atestados. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

CONCLUSÃO 

 

Por fim, concluem os engenheiros, membros técnicos desta Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE que, 

ante o exposto, HABILITA-SE para o certame, sob a análise da qualificação técnica: 

 

 A licitante ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, pois atendeu a todos os requisitos de habilitação do item 9 – 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Anexo 1 – Projeto Básico do edital. 
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 A licitante COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA, pois atendeu a todos os requisitos de habilitação do item 9 – 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Anexo 1 – Projeto Básico do edital. 

 

 A licitante ANGRA ENGENHARIA LTDA - EPP, pois, atendeu a todos os requisitos de habilitação do item 9 – 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Anexo 1 – Projeto Básico do edital. 

 

6. DO QUESTIONAMENTO REALIZADO EM SESSÃO PÚBLICA 
 
Após análise da documentação de habilitação, o representante do licitante COSTA EMPREENDIMENTOS 

LTDA registrou Boletim de Ocorrência alegando que a licitante ANGRA ENGENHARIA LTDA apresentou 

Certificado de Regularidade com o FGTS, no qual consta endereço divergente dos registros junto à 

Receita Federal do Brasil e Contrato Social. No entanto, esta Comissão Setorial Permanente de Licitação 

entende que o fato ou argumento não apresenta qualquer ato passível de inabilitação da licitante. 

Vejamos conforme informação abaixo: 

 
“A Caixa Econômica Federal é o Agente Operador do FGTS. A ela cabe centralizar todos 

os recolhimentos, manter e controlar as contas vinculadas em nome dos trabalhadores e 

estabelecer procedimentos, tanto administrativos quanto operacionais, dos bancos 

depositários, dos agentes financeiros, dos empregadores e dos trabalhadores que 

integram o sistema FGTS. A CAIXA define, também, os procedimentos operacionais que 

serão necessários à execução dos programas de habitação popular, saneamento básico e 

infraestrutura urbana estabelecidos pelo Conselho Curador e financiados com recursos 

do FGTS, emite os Certificados de Regularidade do FGTS (CRF) que atestam se os 

empregadores e tomadores de recurso estão em dia com suas obrigações perante o 

Fundo, e ainda:...”  (Informação retirada em 25.11/2020, do site http:// 

https://www.fgts.gov.br/Pages/sobre-fgts/quem-opera.aspx)  

Com efeito, conforme informação acima, o agente operador do FGTS é a Caixa 

Econômica Federal, sendo necessária consulta ao site da Caixa, fins de conhecimento do 

que atesta o a Certidão de Regularidade do FGTS. Assim vejamos: “O que é a 

Regularidade para com o FGTS: Situação do empregador que está regular com as 

obrigações legais junto ao FGTS, tanto no que se refere às contribuições previstas na Lei 

nº 8.036, quanto às instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29/06/2001, bem 

como empréstimos lastreados com recursos originários deste Fundo”. (Informação 

retirada em 19.08.2016, do site https:// https://consulta-

crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/duvidasfrequentes.jsf)  

Ora, trazidas as informações acima, fica claro que, em que pese a divergência entre o endereço constante 

na certidão de regularidade fundiária e aquele informado no contrato social da licitante, deve-se 

considerar a finalidade do Certificado de Regularidade para com o FGTS que é atestar que a licitante se 

encontra em conformidade com o cumprimento de duas obrigações legais para com o FGTS, tendo-se por 

válida e eficaz para os seus fins, notadamente por conter razão social e o número do CNPJ da pessoa 

jurídica à qual se atesta a regularidade.  

Ademais, segundo se extrai dos autos, a razão social e o CNPJ constantes no CRF são os mesmos que 

constam nas demais certidões e documentos apresentados pela licitante, referindo-se, portanto, à 

mesma pessoa jurídica.   
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Desta forma, opinamos que eventuais deficiências cadastrais devem ser saneadas administrativamente 

junto ao agente operador do FGTS em instância própria, sem motivo para desclassificar a certidão de 

regularidade emitida para habilitação em procedimento licitatório. 

7. DA DECISÃO DA COPEL 
 
Após análise dos documentos pela Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL e pelo setor 

técnico competente DIRE/SMED, conforme Parecer acostado aos autos e transcrito acima, quanto à 

qualificação técnica, a Comissão DECIDIU, após constatar o cumprimento dos requisitos editalícios dos 

itens 10.1.1 (Habilitação jurídica); 10.1.2 (Regularidade fiscal); 10.1.3 e 9 do Anexo 1 – Projeto Básico 

(qualificação técnica); 10.1.4 (Vistoria); 10.1.5 (Qualificação econômico-financeira); 10.1.6 (Cumprimento 

do Dispositivo Constitucional) e 10.1.7 (Documentação Complementar):  

 

 HABILITAR OS SEGUINTES LICITANTES: 
 
ANGRA ENGENHARIA LTDA; 
COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA; 
ASTEC CONSTRUÇÕES EIRELI. 
 

 DECLARAR VENCEDOR do certame o licitante classificado em 1º lugar, ANGRA ENGENHARIA LTDA, 
com o valor global de R$ 659.480,48 (seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e 
quarenta e oito centavos), por ter cumprido todos os requisitos editalícios referentes aos documentos de 
habilitação, conforme documentos acostados aos autos. 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DA FASE RECURSAL  
 
O resultado do julgamento de habilitação com a declaração do vencedor será encaminhado para 
publicação nos meios de comunicação oficiais, momento em que será concedido o prazo recursal de 
acordo com a Lei nº 8.666/93, bem como será divulgado no endereço eletrônico 
www.compras.salvador.ba.gov.br. 
 
Ocorrendo a interposição de recurso(s) o(s) mesmo(s) será(ão) divulgado(s) nos meios de comunicação 
oficiais, e na ausência de recurso, proceder-se-á a adjudicação e homologação do certame pela 
Autoridade Superior, com sua posterior publicação. 

 
Em, 25 de novembro de 2020. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
Portaria nº 213/2020 

 
Hilaise Santos do Carmo 
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