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COORDENACAO DE LICITACOES
ATA DE SORTER) DA CONCORRENCIA N° 005/2020
V Reuniao
Processo Administrativo: 011.5621.2020.0003519-61
Data: 14 de agosto de 2020 - Horario: 10:30 boras
Valor Rcferencial: RS 6.672.554,76 (seis milhoes, seiscentos c setenta e dois mil, quinhentos c
cinquentas quatro reals e setenta e seis centavos),
Criterio de Julgamento: Menor pre?o (resultante da aplica^ao do multiplicador Mk" proposto)
Base Legal: Lei Estadual 9.433/2005 c/c Instru^ao Norniativa SAEB n° 016/2020
Local: Sala de reunides da COPEL, situada na 5a Avenida, 550, terreo sala 05, CAB, Salvador-Bahia,
realizada por videoconferencia (https://comprasnet.ba.gov.br/content/sess%C3%A3o-virtual)
As 10:30 boras do dia 14 de agosto de 2020. reuniu-se Comissao Permanente de Licitaeao, designados pela
Portaria n° 297/2020. publicada no Diario Oficial do Estado da Bahia, edii^ao do dia 06/06/2020. para realizar
os procedimentos relatives ao certame licitatorio em epigrafe. tendo como objeto a Contratai^ao de empresa
especializada para execiii^ao da obra de constru^ao de 01 (uma) unidade escolar sendo composta por editleagao
de dois pavimentos. localizada no municipio de Serra do Ramalho, neste Estado da Bahia, sob a Gestao da
SEC/BA. Apos apertura dos envelopes A - proposta de pre^os, apresentados pelos proponentes, e publieado o
resultado de julgamento do envelope, foi identificado empate real entre as empresas classificadas CSO
ENGENHAR1A LTDA e GRADO ENGENHAR1A LTDA. com apresenta^ao do fator k de 0,98. assim. em
conformidade com as disposi9oes contidas do Instrumento Convocatorio, realizou-se o sorteio. resultando na
seguinte ordem:
N°
2

FATOR K
0.98
0.98

EMPRESAS
CSO ENGENHARIA LTDA
GRADO ENGENMARIA LTDA

Ato continuo foi franqueada a palavras para que as licitantes registrem em ata os protestos que entenderem
cabiveis, sendo dito por ambos que nada tern a pontuar.
Insta salientar que a presente ATA seguira assinada apenas pela comissao tendo em vista a impossibilidade
fisica de ser assinada pelos licitantes participantes de forma virtual.
Nada mais havendo para se tratar. a sessao foi encerrada as 10:36. sendo esta assinada por mini Taiza da Silva
Cabe e por todos os presentes.

Participantes por videoconferencia
Empresa
Representante
CSO ENGENHARIA LTDA
Marcus Muniz
GRADO ENGENHARIA LTDA
Augusto Guena
Salvador, 14 de agosto de 2020.
Comissao tie licita^ao
NOME
Taiza da Silva Cabe - Presidente
Aline Soares Oliveira - Membro
Marcelo Simoes Da Silva - Membro
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ASSINATURA

Local
Feira de Santana/Ba
Salvador/Ba
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