
inp MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA 

ATA DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h30 (horário local), a Comissão Permanente de 
Licitação-CPL, designada através das Portarias n2  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 continuidade 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 
n9  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: 

A convocação das empresas licitantes foi realizada em sessão pública ocorrida em 18/08/2022, data em que foi igualmente divulgada 
no portal eletrônico da Instituição. Ademais, o respectivo aviso foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário/TJBa 
(DJE), edição n2  3.160, de 19/08/2022. 

Iniciada a sessão no horário determinado, verificou-se que nenhuma empresa licitante se fez presente à abertura do ato público. 

Na sequência, foi realizado o sorteio público para definição da classificação final das propostas aceitas pela Administração, a fim de 
dirimir o empate entre as propostas das empresas RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA e AS ENGENHARIA LTDA. 

Em resultado, foi sorteada a empresa AS ENGENHARIA LTDA —CNPJ 17.700.934/0001-39, para a segunda posição e, por conseguinte, 
a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38, para a terceira posição. 

Assim, obteve-se como resultado final da etapa de julgamento de propostas o quanto disposto no quadro a seguir: 

ORDEM LICITANTE FATOR K VALOR GLOBAL (R$) 

12 IFC ENGENHARIA LTDA — CNPJ 22.336.152/0001-00 0,92 1.604.629,56 

22  AS ENGENHARIA LTDA —CNPJ 17.700.934/0001-39 0,94 1.639.524,95 

32  RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38 0,94 1.639.524,95 

42 CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA—CNPJ 34.145.847/0001-86 0,98 1.709.316,36 

52  COMPAC CONSTRUCOES LIDA —CNPJ 10.593.378/0001-08 1,00 1.744.396,39 

Ante a ausência dos representantes, os quais deixaram de comparecer à sessão pública, a Comissão de Licitação realizará a 

publicidade do resultado da fase de julgamento de propostas, 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. 

Por fim, na hipótese de ausência de interposição de recurso no prazo legal (o qual devérá se encerrar em 31/08/2022), a licitação 
terá continuidade em 01/09/2022 às 09:00, neste mesmo local, ocasião em que ocorrerá a abertura dos envelopes de habilitação. 

Na hipótese de necessidade de antecipação ou prorrogação da data ora indicada, a comissão de licitação divulgará nova data para 
continuidade do certame, mediante publicidade no Diário da Justiça eletrônico, bem assim informativo 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, 
23/08/2022. 
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