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12  ATA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2  006/2022-PROC. ADM. N2  46465/2022 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 

Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  039/2021, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar os documentos de habilitação da licitante HAYEK CONSTRUTORA LTDA, 

referente a CONCORRÊNCIA n2  006/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de 

empresa especializada para execução dos serviços de IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO AO BRT 

— ESTAÇÃO PITUBA, a ser instalada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, Pituba, ao lado do Posto dos 
Namorados, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, 

materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital 

e seus Anexos. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: A Lei Federal n2  8.666/93, em 

seu art. 27, assim dispõe: "Para habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente 
documentação relativa a: 1—Habilitação Jurídica; II— Qualificação técnica; III— Qualificação econômica 
financeira". Entre outras, no seu art. 30, que trata da qualificação técnica diz: "A documentação relativa 
a qualificação técnica limitar-se-á: (.); II-"comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características,  quantidades e prazos com o objeto da licitação...".  Ainda no 

inciso III - "Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior."  (grifamos). 

Assim, como não podia ser diferente, o Termo de Referência e o Edital de Licitação, seguiu rigidamente a 

exigência da Lei 8.666/93. Dessa forma, no subitem 11.9.2 Capacitacão Técnica Profissional  consta que 

"A comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos, com o objeto da licitação, será realizada através de Atestado(s) fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional 

competente, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico— CAT, comprovando que o 

mesmo tenha executado elou fiscalizado  obra Implantação de obras de arte especiais (passarelas,  
pontes ou viadutos),  o(s) atestado(s) deve(m) comprovar os serviços com as seguintes 
características mínimas: Implantação de obras de arte especiais (passarelas, pontes ou viadutos) 
em Estrutura Metálica, instalação de laje pré-fabricada tipo steel deck; execução de estaca 
metálica para fundação (utilizando perfil laminado tipo HP) e instalação de corrimão em tubo 

galvanizado (grifamos). Trazendo, logo abaixo do subitem, as parcelas de maior relevância, que, neste 

caso são as mesmas destacadas e grifadas acima. Por sua vez, o subitem 11.9.3 Capacitacão Técnico 

Operacional  consta que "Atestado de capacidade técnico-operacional do licitante será realizada 

mediante apresentação de 1 (um) ou mais atestado(s), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, relativo(s) a execução do(s) serviços, 
compatível(is) em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação  envolvendo 

as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. (grifamos). Trazendo, logo 

abaixo do subitem, as parcelas de maior relevância, com indicação do seu quantitativo a ser atendido 

pelas licitantes. Dessa forma, analisando o conjunto dos documentos apresentados pela licitante HAYEK, 

conclui-se que não foram apresentados Atestados/CAT's referentes a execução de obras de arte especiais 
passarelas, pontes ou viadutos)  conforme exige o Edital e o TR, conforme se vê no quadro adiante. 

CAT n2 Serviço/Obra 

363/2018 
Exec. de obra de demolição, const. e montagem de edificação e pavimentação da 

área externa do posto comércio e serv. de combustível - Petrobras 

32949/2019 
Melhoria no sistema de drenagem e esgoto na Base de Mataripe - BAMAT/ 

Petrobras -São Francisco do Conde - Ba 	e, 
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37000/2016 
Recup. de pavim, reforço estrutural e adequação do centro de resíduo na Base de 

Camaçari - BACAM /Petrobras 

37729/2019 
Elaboração de projeto e execução de obras de const. do Campus Paulo Freire - 
UFRB - Teixeira de Freitas /Ba 

BA201400026841 
Serv. de manutenção elétrica, mecânica e civil, paisagismo, obras pequenos 

reparos nas unidades e inst. Físicas nos Campus e outras unidades - UFBA 

A execução da obra, objeto da presente licitação, trata-se de IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO 

AO BRT— ESTAÇÃO PITUBA a ser instalada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, Pituba, ao lado do Posto 

dos Namorados, visando o trânsito de pessoas e em uma área de muita importância na cidade, onde 
registra um tráfego elevado de veículos pequenos, médios e grandes dos mais diversos tipos. Portanto, 

após análise e julgamento da documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos sites 
específicos na internet, a Comissão decidiu: INABILITAR a licitante HAYEK CONSTRUTORA LTDA, em razão 
dos atestados apresentados não comprovarem desempenho de atividade PERTINENTE OU COMPATÍVEL 
EM CARACTERÍSTICAS OU DE COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA E OPERACIONAL EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR, com o objeto da licitação-obras de arte especiais (passarelas, pontes ou viadutos)  conforme 
preconiza a Lei 8666/93, violando os subitens 11.9.2 e 11.9.3 do Edital. Base Legal art. 27, II, c/c art. 30, 
da Lei 8.666/93. Quanto aos requisitos da Capacidade Jurídica; da Regularidade Fiscal, Previdenciária e 
Trabalhista e da demonstração da Idoneidade Financeira foram devidamente atendidos pela licitante. 

Sendo o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no Edital e na Lei 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 DOM, concedendo o 
prazo recursal, conforme disposto no art. 109, inciso I, alínea "a" c/c art. 110 da Lei n° 8.666/93. 

Registrando-se 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, 01 de 

junho de 2022. 

L4-4_  Jaz. 

Ana Lúcia Luz de S. e Silva 

Presidente 
Adriana de Figueiredo Braga  a 	Maria d 

Membro 
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22  ATA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2 006/2022-PROC. ADM. N2  46465/2022 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 

Salvador/BA, CEP 40301470, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n2  039/2021, ao final assinados, com o fim 

especifico de analisar e julgar os documentos de habilitação da licitante CONSÓRCIO ELITE 

ENGENHARIA/2MS ENGENHARIA, referente a CONCORRÊNCIA n2  006/2022, tipo menor preço, cujo 

objeto consiste na contrata* de empresa especializada para execução dos serviços de IMPLANTAÇÃO 

DE PASSARELA DE ACESSO AO BRT — ESTAÇÃO PITUBA, a ser instalada na Avenida Antônio Carlos 
Magalhães, Pituba, ao lado do Posto dos Namorados, sob regime de empreitada por preços unitários, com 

fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes 

serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACÃO: 
A Lei Federal n2  8.666/93, em seu art. 27, assim dispõe: "Para habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente documentação relativa a: 1—Habilitação Jurídica; II— Qualificação técnica; 
Hl 	Qualificação económica financeira". Entre outras, no seu art. 30, que trata da qualificação técnica 

diz: "A documentação relativa a qualificação técnica limitar-se-á: (..); II-"comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características quantidades e prazos com o objeto 
da licitação...".  Ainda no inciso III - "Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões 
ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior."  (grifamos). Assim, como não podia ser diferente, o Termo de Referência e o Edital de Licitação, 

seguiu rigidamente a exigência da Lei 8.666/93. Dessa forma, no subitem 11.9.2 Capacitacão Técnica 

Profissional  consta que "A comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, será realizada através de 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s)juriclica(s) de direito público ou privado, devidamente registrados 

na entidade profissional competente, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico— CAT, 

comprovando que o mesmo tenha executado e/ou fiscalizado  obra Implantação de obras de arte 

especiais (passarelas, pontes ou viadutos),  o(s) atestado(s) deve(m) comprovar os serviços com as 
seguintes características mínimas: Implantação de obras de arte especiais (passarelas, pontes ou 
viadutos) em Estrutura Metálica, instalação de laje pré-fabricada tipo steel deck; execução de 
estaca metálica para fundação (utilizando perfil laminado tipo HP) e instalação de corrimão em 
tubo galvanizado" (grifamos). Trazendo, logo abaixo do subitem, as parcelas de maior relevância, que, 

neste caso são as mesmas destacadas e grifadas acima. Por sua vez, o subitem 11.9.3 Capacitado Técnico 

Operacional  consta que "Atestado de capacidade técnico-operacional do licitante será realizada 

mediante apresentação de 1 (um) ou mais atestado(s), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, relativo(s) a execução do(s) serviços, 
compativel(is) em características, quantidades e prazos com o obieto da presente licitação  envolvendo 

as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. (grifamos). Trazendo, logo 

abaixo do subitem, as parcelas de maior relevância, com indicação do seu quantitativo a ser atendido 

pelas licitantes. Dessa forma, analisando o conjunto dos documentos apresentados pela licitante 

CONSÓRCIO ELITE ENGENHARIA/2ms ENGENHARIA, conclui-se que não foram apresentados 

Atestados/CAT's referentes a execução de obras de arte especiais (passarelas, pontes ou viadutos), 
conforme exige o Edital e o TR, conforme se vê no quadro adiante 	  

CAT n2 	 Serviço/Obra 

5865/2016 Construção de uma creche tipo B e duas quadras esportivas 
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Const. de unidades habitacionais do Residencial Cajazeiras I, com infraestrutura e 
164625/2021 quadra esportiva e um centro comunitário - João Pessoa - PB/ CEF- Fundo de 

Arrendamento Familiar - Nova Viçosa/Ba 

44407/2017 Reforma da Sede da SEAGRI e Const. do Refeitorio - SUCAB - Ba 

2665/2016 Construção de uma creche - Prefeitura de Ribeira do Pombal - Ba 

BA20140001326 
Obras e serviços de 60 unidades habitacionais, urbanização e infraestrutura - 
Pernambués/Conder 

A execução da obra objeto da presente licitação, trata-se de IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO 

AO BRT— ESTAÇÃO PITUBA a ser instalada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, Pitu ba, ao lado do Posto 

dos Namorados, visando o trânsito de pessoas e em uma área de muita importância na cidade, onde 

registra um tráfego elevado de veículos pequenos, médios e grandes dos mais diversos tipos. Portanto, 

após análise e julgamento da documentação, verificada a autenticidade das certidões, nos sites 
específicos na internet, a Comissão decidiu: INABILITAR a licitante CONSÓRCIO ELITE ENGENHARIA/2MS 
ENGENHARIA, em razão dos atestados apresentados não comprovarem desempenho de atividade 
PERTINENTE OU COMPATÍVEL EM CARACTERÍSTICAS OU DE COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA E 
OPERACIONAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR, com o objeto da licitação (obras de arte especiais: 
passarelas, pontes ou viadutos), conforme preconiza a Lei 8666/93, violando os subitens 11.9.2 e 11.9.3 
do Edital. Base Legal art. 27,11, c/c art. 30, da Lei 8.666/93. Quanto aos requisitos da Capacidade Jurídica; 
da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista e da demonstração da Idoneidade Financeira foram 

devidamente atendidos pela licitante. Sendo o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente amparado 
no Edital e na Lei 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 DOM, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109, inciso I, 

alínea "a" c/c art. 110 da Lei n° 8.666/93. Registrando-se 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, 02 de junho de 2022. 
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32  ATA SESSÃO INTERNA 

JULGAMENTO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2  006/2022-PROC. ADM. N2  46465/2022 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, 

Salvador/BA, CEP 40301-470, reuniram-se, às 10:00hs, em sessão interna, os membros da Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria n° 39/2021, ao final assinados, com o fim 
especifico de analisar e julgar os Documentos de Habilitação da licitante ENGETEC CONSTRUÇÕES E 

MONTEGENS s/A, referente a CONCORRÊNCIA n2  006/2022, tipo menor preço, cujo objeto consiste na 

contratação de empresa especializada para execução dos serviços de IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE 
ACESSO AO BRT— ESTAÇÃO PITUBA, a ser instalada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, Pituba, ao lado 

do Posto dos Namorados, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de 

obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o 

Edital e seus Anexos. DO JULGAMENTO:  Após análise e julgamento da documentação, verificada a 

autenticidade das certidões, nos sites específicos na internet, a Comissão decidiu HABILITAR a licitante 

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTEGENS S/A, em razão de preencher os requisitos da Capacidade Jurídica 

(subitem 11.1); da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista (subitem 11.2) da demonstração da 

idoneidade financeira (subitem 11.8), da Demonstração da Capacidade Técnica (subitem 11.9) e de Outros 

Documentos (subitem 11.12). Sendo o ato, aqui, devidamente motivado e legalmente amparado no Edital 

e na Lei 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, concedendo o prazo recursal, conforme disposto no art. 109 c/c art. 110 da 

Lei n 8.666/93. Registrando-se 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, 03 de junho de 2022. 
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