
Rip MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BANIA 

ATA DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO —JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

Ao quarto 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 1\152  02/2022, procedimento SEI n2  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 através de link publicizado no site do MPBA em 03/05/2022, na página relativa 

a esta licitação, conforme determinado em edital. 

A convocação das empresas licitantes foi devidamente publicada em 03/05/2022 no site da Instituição e no Diário 

da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário/TJBA (DJE), edição n2 3.089. 

Na data marcada, a presidente da CPL abriu a sessão e verificou os representantes legais das empresas presentes, 

a seguir indicados: 

EMPRESA REPRESENTANTE 

ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI RUY SANTOS BISNETO 

SILVA BRANDAO ENGENHARIA LTDA DIEGO BRUNO DA SILVA 

Ato contínuo, foi dada continuidade à sessão, prosseguindo-se à fase de julgamento de habilitação das 03 

primeiras empresas classificadas, com abertura dos correspondentes ENVELOPES C apresentados, obedecendo a 

ordem estabelecida na Ata de abertura da sessão e julgamento de propostas, conforme se segue: 

LICITANTE FATOR K 

1 SILVA BRANDA() ENGENHARIA LTDA 0,83 

2 ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 0,86 

3 ERO ENGENHARIA EIRELI 0,92 

Presentes à sessão, para análise e manifestação sobre a documentação de qualificação técnica, os representantes 

da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, Danilo Márcio da rCruz Santos Pereira e Tiago de Oliveira Lira, Analistas 

Técnicos — Especialidade Engenharia. 

Foram disponibilizados todos os documentos de habilitação das 03 (três) primeiras classificadas, para conferência 

das licitantes, via site do Órgão, na página relativa a esta licitação. 

Ato contínuo, foi divulgado o resultado da avaliação de habilitação, nos termos a seguir indicados. 

Após análise da CPL e da área técnica, verificou-se a apresentação regular de declaração de proteção ao menor, 

bem assim o atendimento às exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista das 03 (três) 

empresas, conforme detalhamento em checklists anexos a esta Ata, os quais foram lidos integralmente para as 

licitantes em sessão pública e disponibilizados no site do Órgão, na página relativa a esta licitação. 

Neste sentido, pontua-se que alguns documentos apresentados pelas licitantes estavam válidos à época da 

abertura da licitação, mas venceram no curso do processo. Por tal razão, a Comissão de Licitação procedeu a 

realização de diligências visando a atualização dos referidos documentos, nos seguintes termos: 
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A certidão de regularidade para com o FGTS da empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 

foi atualizada pela Comissão de Licitação; 

A certidão de regularidade fiscal estadual apresentada pela empresa SILVA BRANDA() ENGENHARIA 

LTDA. foi atualizada pela Comissão de Licitação; 

A certidão negativa de falência ou recuperação judicial da empresa SILVA BRANDA° ENGENHARIA LTDA. 

foi atualizada pela licitante, a qual enviou o documento ao e-mail licitacao@mpba.mp.br, documento 

este que foi disponibilizado às demais licitantes no chat da sessão pública. 

No que tange à análise da qualificação técnica das empresas, tem-se que os analistas da área técnica demandante 

se manifestaram nos seguintes termos: 

Pela aprovação integral da documentação ofertada pela empresa SILVA BRANDA° ENGENHARIA LTDA., 

com aprovação de 02 (dois) responsáveis técnicos indicados, quais sejam Diego Bruno da Silva e Vinícius 

Fernando da Silva Brandão; 

Pela aprovação provisória e parcial da documentação ofertada pela empresa ROMAS ENGENHARIA E 

CONSULTORIA EIRELI, com aprovação de 01 (um) responsável técnico indicado, qual seja Ruy Santos 

Neto. Neste sentido, tem-se que a aprovação provisória se deu em razão da verificação de que a certidão 

CRQ relativa à empresa licitante venceu no curso da licitação (30/04/2022), a ensejar a possibilidade de 

realização de diligência a cargo da licitante, caso não haja nenhum outro fundamento que enseje a sua 

inabilitação; 

Pela aprovação integral da documentação ofertada pela empresa ERO ENGENHARIA EIRELI, com 

aprovação de 01 (um) responsável técnico indicado, qual seja Frederico Armando Gonçalves Guedes; 

No que se refere à análise da qualificação econômico-financeira, tem-se que a Comissão de Licitação decidiu nos 

seguintes termos: 

Pela aprovação integral da documentação ofertada pela empresa SILVA BRANDA° ENGENHARIA LTDA., 

conforme detalhamento em checklist anexo a esta Ata; 

Pela rejeição da documentação ofertada pela empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, em 

razão da verificação do descumprimento relativo à exigência de índice de DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

LÍQUIDA (DFL), haja vista que, após cálculo nos termos da fórmula prevista no item 10.4.1.1 da PARTE IV 

do edital, a DFL encontrada foi de R$ - 1.421.092,05 (valor negativo), sendo que o edital exige DFL igual 

ou maior ao orçamento oficial da obra, isto é R$3.913.634,56 (valor positivo), conforme detalhamento 

em checklist anexo a esta Ata; 

Pela aprovação integral da documentação ofertada pela empresa ERO ENGENHARIA EIRELI, conforme 

detalhamento em checklist anexo a esta Ata; 

Como resultado de todas as análises acima detalhadas, decidiu-se pela habilitação das empresas SILVA BRANDAO 

ENGENHARIA LTDA e ERO ENGENHARIA EIRELI, e pela inabilitação da empresa ROMAS ENGENHARIA E 

CONSULTORIA EIRELI, para a qual deixa-se de conceder prazo de diligência para regularização da pendência 

relativa à qualificação técnica, haja vista a rejeição da documentação de qualificação econômico-financeira. 

Oportunizada a palavra para manifestação das licitantes presentes em sessão, o representante da empresa 

ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI assim se manifestou: 
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Ramas Engenharia, tendo em vista a inabilitação no presente certame, vem manifestar o seu 

interesse na interposição de recurso administrativo, para combater a decisão da Comissão de 

inabilitação da empresa por supostamente não ter atendido ao DFL, fazendo valer os princípios da 

ampla defesa e do contraditório, oportunidade em que, na sua minuta recurso', realizará a 

exposição de fatos e fundamentos, ao final, para manutenção da sua habilitação no presente 

certame. 

Nada mais ocorrendo no turno da manhã, foi realizada a suspensão da sessão para intervalo de almoço, 

designando-se a continuidade às 14 horas deste mesmo dia, conforme informado às licitantes presentes. 

Reaberta a sessão no horário designado, verificou-se a presença dos representantes das mesmas empresas 

presentes no turno da manhã, conforme se segue: 

EMPRESA REPRESENTANTE 

ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI RUY SANTOS BISNETO 

SILVA BRANDA° ENGENHARIA LTDA DIEGO BRUNO DA SILVA 

Considerando a inabilitação da empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, procedeu-se à abertura 

do envelope relativo à 4@ empresa classificada, SIMOES NETO CONSTRUTORA EIRELI. 

Após análise da CPL e da área técnica sobre os documentos de habilitação apresentados pela empresa SIMÕES 

NETO CONSTRUTORA EIRELI, verificou-se o atendimento integral relativo à declaração de proteção ao menor, às 

exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista, sinalizando-se a atualização, pela CPL, da 

certidão de regularidade junto ao FGTS, posto que vencida no curso da licitação. 

No que tange à qualificação técnica da empresa, manifestou-se a área técnica pela aprovação provisória e parcial 

da documentação ofertada, com aprovação de 02 (dois) responsáveis técnicos indicados, quais sejam Vinicius de 

Araujo Pedra e Antonio Carlos Benevides Simões Neto. Neste sentido, tem-se que a aprovação provisória se deu 

em razão da verificação de que a certidão CRQ relativa à empresa licitante venceu no curso da licitação 

(30/04/2022), a ensejar a postibilidade de realização de diligência a cargo da licitante, caso não haja nenhum 

outro fundamento que enseje a sua inabilitação. 

Quanto à qualificação econômico-financeira, foi verificado o não atendimento à exigência de Disponibilidade 

Financeira Líquida (DFL), que deveria ser igual ou maior ao orçamento oficial da obra (R$3.913.634,56), haja vista 

que o valor apresentado pela empresa foi R$ 3.882.898,15, menor que o valor exigido. O detalhamento completo 

da análise está pormenorizado em checklist anexo a esta Ata, o qual foi lido integralmente para as licitantes em 

sessão pública e disponibilizado no site do Órgão, na página relativa a esta licitação. 

Diante do exposto, decidiu-se pela inabilitação da empresa SIMÕES NETO CONSTRUTORA EIRELI. 

Por tal razão, promoveu-se a abertura do envelope relativo à 9 empresa classificada, RGM CONSTRUTORA E 

ENGENHARIA LTDA. 

Após análise da CPL e da área técnica sobre os documentos de habilitação apresentados pela empresa RGM 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, verificou-se o atendimento integral relativo à declaração de proteção ao 

menor, às exigências de habilitação jurídica, às exigências de regularidade fiscal e trabalhista e às exigências de 

qualificação econômico-financeira. 

No que tange à qualificação técnica da empresa, manifestou-se a área técnica pela aprovação provisória e parcial 

da clOcumentação ofertada, com aprovação de 01 (um) responsável técnico indicado, qual seja Rogério Lacerda 

Cidreira. Neste sentidô, tem-seque a aprovação provisória se deu em razão da verificação de que as certidões 
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CRQ relativa à empresa licitante e ao profissional indicado venceram no curso da licitação (30/04/2022), a ensejar 

a possibilidade de realização de diligência a cargo da licitante, caso não haja nenhum outro fundamento que 

enseje a sua inabilitação. 

Neste sentido, considerando que, após a finalização da análise documental da empresa RGM CONSTRUTORA E 

ENGENHARIA LTDA, não se verificou nenhuma outra circunstância ensejadora de inabilitação, entendeu a CPL 

pela realização de diligência a cargo da licitante, para que apresente as Certidões de Registro e Quitação 

atualizadas, tanto a relativa à empresa quanto a relativa ao responsável técnico indicado, no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, contados da publicidade da diligência no Diário da Justiça Eletrônico e no site deste MPBA, a 

ocorrer em 05/05/2022. 

Por tal razão, fica consignado o prazo final para conclusão da diligência em 12/05/2022, ficando, por conseguinte, 

designada a data de 13/05/2022 para a realização de nova sessão pública, visando a continuidade da fase de 

julgamento de habilitação. 

As licitantes presentes foram intimadas da continuidade em sessão pública. 

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

Salvador/BA, 04/05/2022. 

Comissão Permanente de Licitação-CPL 

VO-Rirni-4;~ 

Fernanda Valentim 
Presidente 

4 ck4.1.4 
arma Pereira 

Membro 

ç"?°•44-S 	 MU3L01.Mh 
Paula Marques 

Membro 
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