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12  ATA DA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2  004/2021-PROC. ADM. N2 130603/2021 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da 
Comissão Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, 
Aquidabã, Salvador/BA, nesta Capital, reuniram-se às 10:00hs, em sessão interna, os membros 

da Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  039/2021, abaixo 

assinados, com o fim especifico de analisar e julgar os documentos de Habilitação da licitante 

CONSTRUTORA ÁGIL LTDA-EPP, referente a CONCORRÊNCIA n2  004/2021, tipo menor preço, 

cujo objeto consiste na contratação de empresa para execução das obras de infraestrutura em 
área urbana para implantação do Empreendimento "OAE do Corredor Ramo 100 (Área A) e OAE 
complementar do Corredor Ramos 100 (Área B)" no Município de Salvador/BA, sob regime de 

empreitada por preços unitários, de acordo com as exigências, especificações e demais 

condições expressas no Edital. DO JULGAMENTO:  Após análise e julgamento da documentação, 

verificada a autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão decidiu: 

HABILITAR  a licitante, em razão de preencher os requisitos exigidos no Edital, da Capacidade 

Jurídica; da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista; da demonstração da Idoneidade 
Financeira e da demonstração da Capacidade Técnica Profissional e Operacional, sendo o ato, 

aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no Edital e na Lei n2  8.666/93. Nada mais 

havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos 
acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Comissão de Licitação. O resultado do julgamento da Habilitação será publicado 

no Diário Oficial do Município/DOM. Registramos que o inteiro teor do processo licitatório se 

encontra à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no 

horário normal de expediente do órgão. Salvador, 12 de agosto de 2021. 
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