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ATA DA SEGUNDA SESSÃO INTERNA 
JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Ng 007/2021-PROC. ADM. N2  124679/2021 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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, 

Nazaré (Aquidabã), Salvador/BA, nesta Capital, reuniram-se às 10:00hs, em sessão interna, os 

membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n° 39/2021, ao 

afinal assinados, com o fim especifico de analisar e julgar os Documentos Habilitação da 

licitante MB ENGENHARIA E PROJETOS S/S, referente a TOMADA DE PREÇOS n° 009/2021, tipo 

Técnica e Preço, cujo objeto consiste na contratação de consultoria especializada na área de 

recuperação estrutural e/ou de requalificações de viadutos e pontes, visando cadastrar, 

inspecionar, diagnosticar, indicar soluções técnicas adequadas com os respectivos custos para a 

execução das obras no Viaduto da Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), localizado do bairro 

do Comércio, na cidade do Salvador, incluindo elaboração do manual de manutenção, de 

acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. DO 

JULGAMENTO:  Aberta a sessão, de logo foi analisado toda a documentação apresentada. Toda 

a documentação foi rubricada pela Comissão e disponibilizada para os licitantes através do 

Portal da SUCOP. 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 da Capacidade Jurídica; da Regularidade Fiscal, Previdenciária e 

Trabalhista; da demonstração da Idoneidade Financeira e da demonstração da Capacidade 

Técnica (quadro anexo), sendo o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no 

Edital e na Lei 8.666/93. O resultado do julgamento 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. 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. Salvador, 25 de novembro de 2021. 



êil° ART Item do Edital 	 ÓRGÃO/OBJETO/PAGINA 

67685/2017 1 
DER-SE: Elaboração do Projeto Execuivo de Reabilitação da Ponte Rodoviária sobre o Rio do Sal, no Município 

de Nossa Senhora do Socorro. Págs.40/43 

100388/2021 1 
SEINFRA-BA: Serviços de estudos e projetos, envolvendo relatórios de vistoria, inspeção, diagnóstico das patologias 

e elaboração de projeto de engenharia para recuperação da Ponte do Funil, situada na BA 001, trecho: 

ligação da Ilha de Itaparica ao Continente, cidade'de Vera Cruz, no Estado da Bahia. Pág. 44/48 

96561/2021 1 

Serviços de Consultoria Especializada, p/ descrever e especificar os serviços, premissas, exclusões, critérios e 
e normas, para reforço(se necessário) e reabilitação à classe 45, de 34 pontes existentes, localizadas no 

sistema rodoviário da BA 052(entre os luns 0,00 e 461,10)/ BA 160(entre os km's 0,00 e 83,50), 	i 

incluindo elaboração do manual de manutenção. Pág. 49/53 

1128/2021 2 

SEINFRA-BA: Serviços de estudos e projetos, envolvendo relatórios de vistoria, inspeção, diagnóstico das patologias 

e elaboração de projeto de engenharia para recuperação da Ponte do Funil, situada na BA 001, trecho: 

ligação da Ilha de Itaparica ao Continente, cidade'de Vera Cruz, no Estado da Bahia. Pág. 44/48 

19930/2007 2 
Elaboração de Projeto Executivo da Ponte sobre o Rio Vaza Barris na Rodovia 5- 100 ligando o Município de 

Aracaju ao Município de Itaporanga D'Ajuda. Pag.58/61 

19930/2019 2 
Projeto Executivo das Pontes sobre o Rio Juerana e sobre o Rio Sauipe, localizada na rodovia BA 504, trecho 

ltanagra — Sauipe no estado da Bahia. Pág. 64/67 

701/2003 2 
Projeto das Pontes sobre o Riacho da Vargem, Riacho Curral de Pedra e Riacho Icó, na BR1 16 Trecho 

Bendengó - lb& Pág.67/73 

36532/2018 3 
Inspeção, Consultoria e Assist. Técnica à Obra (ATO) da Recuperação estrutural das longarinas da Ponte 

sobre o Rio Jacuipe (sentido sul), situada no km 31+800m, da Rodovia BA-099. Pág. 78/81 

29508/2012 4 

Serviços de ATO (Acompanhamento Técnico de Obra), ajustes ao sistema construtivo por ripagem de vigas 
pré-moldadas e de elaboração de compatibilização do Projeto Executivo da Ponte sobre o Rio Japara Grande, 

em relação ao uso do Concreto Leve de enchimento. Pág. 85/87 

Conclusão: 

A empresa se habilita tecnicamente para a disputa 
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Análise Técnica 

TP 007/2021 - RECUPERAÇÃO ESTUTURAL VIADUTO LAFAYETE COUTINHO (CONTORNO) 

Empresa: MB Engenharia e Projetos $5 

Documentos necessários à demonstração da capacidade técnica 

CRQ Empresa - validade: 31/03/2022 Pág. 38/39 

Responsável Técnica: Manta Espinheira Porto Bruno Pág. 37 

Curriculum Vitae de Marina Espinheira Porto Bruno Pág. 89/95 
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