
EMPRESA REPRESENTANTE 

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA UELBERT SACRAMENTODA CONCEIÇÃO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

ATA DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - FASE DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

Ao décimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h30 (horário local), a Comissão 

Permanente de Licitação-CPL, designada através da Portaria n2  651/2022 da Procuradora-Geral de Justiça, reuniu-

se em sessão pública na sala 104, prédio-sede do Ministério Público do Estado da Bahia, no CAB, para dar 

continuidade à licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Ng,  02/2022, procedimento SEI ne 

19.09.02687.0013699/2021-43, que tem por objeto a Obra de construção da sede da Promotoria de Justiça 
Regional de Euclides da Cunha, 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 n2  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 para esta sessão através de link publicizado no site do MPBA em 11/05/2022, 

na página relativa a esta licitação, conforme determinado em edital. 

A convocação das empresas licitantes foi devidamente publicada em 12/05/2022 no site da Instituição e no Diário 

da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário/TJBA (DJE), edição n2  3.095. 

Na data marcada, a presidente da CPL abriu a sessão e verificou a presença de um representante legal, a seguir 
indicado: 

Ato contínuo, foi dada continuidade à sessão, para divulgação do resultado da diligência a cargo da empresa RGM 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, conforme definido pela CPL em sessão pública anterior, ocorrida em 
04/05/2022. 

Neste sentido, informou-se que a Diretoria de Engenharia e Arquitetura (área técnica demandante) considerou 

que as Certidões de Registro e Quitação atualizadas apresentadas pela empresa RGM CONSTRUTORA E 

ENGENHARIA LTDA, tanto a relativa à empresa quanto a relativa ao responsável técnico indicado, atendem ao 

solicitado. Por tal razão, opinou a área técnica pela aprovação da documentação de qualificação técnica 
apresentada por tal licitante. 

Assim sendo, e considerando que a CPL já havia aprovado as demais documentações de habilitação ofertados 
pela empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, decidiu-se pela HABILITAÇÃO das empresas, conforme 
ordem classificatória: 

ORDEM EMPRESA 

V HABILITADA SILVA BRANDA() ENGENHARIA LTDA -CNPJ 23.318.008/0001-04; 

2ã HABILITADA ERO ENGENHARIA EIRELI -CNPJ 17.714.424/0001-10 

3@ HABILITADA RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA -CNPJ 11.887.350/0001-38 

Considerando a verificação da habilitação de 03 (três) empresas, conforme art. 78, incisos V a VII, da Lei estadual 
n2  9.433/2005, deixou-se de promover a abertura dos demais envelopes de habilitação apresentados. 

4?i  Por conseguinte, a CPL declarou vencedora do certame a empresa SILVA BRANDA° ENGENHARIA LTDA - CNPJ  
!t"-  23.318.008/0001-04, com fator K = 0,83. 
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Na sequência, aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso à representante presente à sessão, esta 

não manifestou intenção de recorrer das decisões proferidas pela CPL. 

Contudo, ante a manifestação de intenção de recorrer registrada na sessão anterior pela empresa ROMAS 

ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, bem assim considerando a ausência nesta sessão de parte dos 

representantes das empresas licitantes, a Comissão de Licitação informou aos presentes que realizará a 

publicidade do resultado da fase de habilitação, através de publicação de seu resumo no Diário da Justiça 

eletrônico, conforme preceitua o art. 202, § 12, da Lei Estadual n2  9.433/2005, a partir do que se iniciará o prazo 
para apresentação de recursos. 

Nada mais foi discutido, encerrando-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada. 
Salvador/BA, 13/05/2022. 

Comissão Permanente de Licitação-CPL 
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Presidente 
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