
MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Ao vigésimo dia do mês de julho do ano de dóis mil e vinte e dois, às 09h30 (horário local), a Comissão Permanente de 

Licitação-CPL, designada através das Portarias p° 098/2022 e 651/2022 da Procuradora-Geral de Justiça, publicadas no DJ-e 

do Poder Judiciário do Estado da Bahia de 28 de janeiro de 2022 e 04 de maio de 2022, respectivamente, 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 

TOMADA DE PREÇOS N2  04/2022, objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 32  pavimento do edifício sede do 

Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB n2  750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, 

Bahia, com regimento da Lei Estadual ne 9.433/05, apuração pelo menor preço global (FATOR K), procedimento SEI n2  

19.09.02687.0011607/2022-46, originado da DEA - Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Ministério Público Estadual: 

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

n2  3129, de 05/07/2022) e no Jornal Correio da Bahia (edição de 05/07/2022), bem assim disponibilizado no portal eletrônico 

da Instituição, no endereço https://www.mpba.mp.br/licitacao/63068,  endereço em que igualmente foi publicizada a íntegra 

do edital de licitação e os documentos técnicos indicados em seu ANEXO IV. 

Após a realização do credenciamento dos representantes das empresas interessadas, a presidente abriu a sessão e fez a 

chamada dos representantes, registrando na presente ata, conforme dados a seguir: 

EMPRESA REPRESENTANTE REGIME TRIBUTAÇÃO 

COMPAC CONSTRUCOES LTDA — CNPJ 

10.593.378/0001-08 
SEM REPRESENTANTE EM SESSÃO DEMAIS (conforme Sicaf) 

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA 
LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38 

UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO EPP 

CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA — 

CNPJ 34.145.847/0001-86 
MARCELO PÚBLIO DE CASTRO MESQUITA EPP 

AS ENGENHARIA LTDA — CNPJ 
17.700.934/0001-39 

, JOÃO PAULO MEDEIROS DE FREITAS DEMAIS 

IFC ENGENHARIA LTDA — CNPJ 

22.336.152/0001-00 
SEM REPRESENTANTE EM SESSÃO EPP (conforme Sicaf) 

HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ - 10.364.626/0001-30 
EMILE CHAVES DE ARAUJO DEMAIS 

As empresas presentes atenderam às condições de cadastramento, se encontrando devidamente representadas em sessão. 

A fim de verificar o necessário cadastramento 'das licitantes, ou o atendimento às condições de habilitação, conforme art. 50, 

§ 22  da Lei Estadual 9.433/2005, a Comissão de Licitação verificou os extratos dos cadastros CRC/SAEB e/ou SICAF de todas 
as licitantes, tendo sido verificado que todas as empresas possuíam, pelo menos, um dos cadastros informados. 

Foi observado a existência de certidões de regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira vencidas 

relativas à empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA — CNPJ 34.145.847/0001-86. A fim de sanear a questão, a 

referida empresa procedeu à abertura do envelope de habilitação. Em consequência, verificou a regularidade 

fiscal e econômica da empresa. 

Após verificação, foi divulgado às empresas que, consultada a idoneidade destas, conforme itens 2.2 e 2.3 da PARTE I do edital, 

verificou-se a existência de declaração de inidoneidade da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, CNPJ - 10.364.626/0001-30, 

junto ao Tribunal de Contas da União, processo n° 035.726/2020-2. Todas as demais empresas estão sem impedimento 

de participação. 

Por esta razão a Comissão Permanente de Licitações, solicitou à empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, CNPJ - 
10.364.626/0001-30, que se manifeste por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, até o dia 25/07/2022 às 17:00, nesta 

Coordenação de licitação do Ministério Público do Estado da Bahia - 5a Avenida, n2 750, 19 andar, sala n2  104— Centro Administrativo da Bahia Salvador — BA, 
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Coordénação de Licitações, acerca da declaração de inidoneidade com o TCU, de modo a comprovar o não impedimento de 

contratar e licitar com a Administração Pública. 

Após a devida comprovação, esta Comissão Permanente de Licitação fará uma análise, juntamente com a assessoria jurídica 
do órgão, para definir a se é possível ou não a participação da empresa neste certame, em razão da referida pendência. 

Diante do exposto, a sessão fica suspensa e sua ,a continuidade será publicada no Diário da Justiça eletrônico, bem assim 

informada no sítio eletrônico do MPBA. 

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

20/07/2022. 

Comissão Permanente de Licitação-CPL 
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Monica Sobrinho 	 Christian Hebert 
Presidente 	 Membro 

Carina Santos Pereira 
Membro 
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