
         
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
 

NOVO RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 

1. DADOS GERAIS 
 
1.1 Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº 005/2019 
 
1.2 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração de 
projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de reconstrução do CMEI 
LÍRIO DO VALE da Secretaria Municipal da Educação – SMED, no regime de contratação integrada previsto 
na lei nº 12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus anexos. 
 
1.3 Processo nº: 2764/2019 
 
1.4 Data de Abertura dos Envelopes 01 – Proposta(s) Técnica(s): 23/10/2019 às 09h30min  
1.5 Data de Abertura dos Envelopes 02 – Propostas de Preços: 29/11/2019 às 09h30m 
1.6 Datas de Abertura dos Envelopes 03 – Habilitação: 26/12/2019 às 13h30m e 28/02/2020 às 15h00m 
 
2. CONSIDERAÇÕES 
 
LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. CONSÓRCIO 800D/FPE 
2. CONSÓRCIO QG CONSTRUÇÕES/GLOBO  
3. CONSÓRCIO CS/GBM 
4. CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA 
5. PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 
6. CONSÓRCIO QUALY-INO9VARE 

 
Ressalta-se que todas as empresas supramencionadas foram legalmente intimadas para comparecerem à 
sessão de abertura do Envelope nº 03 – Habilitação do licitante então classificado em 1º lugar, 
CONSÓRCIO QUALY/INO9VARE, através de publicação nos meios de comunicação oficiais (fls. 3411-3412), 
bem como comunicado no endereço eletrônico www.compras.salvador.ba.gob.br (fls.3413), conforme 
documentos acostados aos autos, no entanto, apenas o licitante CONSÓRCIO QUALY-INO9VARE 
compareceu àquela assentada. 
 
3.  DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DO ENVELOPE Nº 03 – HABILITAÇÃO DO LICITANTE ENTÃO 
CLASSIFICADO EM 1º LUGAR 
 
Em sessão pública do dia 12/02/2020 às 14h00m, a Presidente informou ao licitante presente que tendo 
em vista o Pedido de Reconsideração protocolado na sala da COPEL pelo CONSÓRCIO 800D/FPE acerca do 
RDC em questão, alegando nulidade de atos da administração, e em análise preliminar,  constatou que 
faz-se necessária a suspensão da sessão para posterior julgamento do referido pedido, com posterior 
publicação da decisão nos meios de comunicação oficiais. 
 
Assim o Envelope 3 – Habilitação do licitante CONSÓRCIO QUALY-INO9VARE não foi recebido, conforme 
sinaliza a Ata da 4ª sessão pública acostada aos autos (fls.3414-3415). 
 

http://www.compras.salvador.ba.gob.br/


7. DO JULGAMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO CONSÓRCIO 800D/FPE 
Ainda em 12/02/2020, o CONSÓRCIO 800D/FPE protocolou na sala da COPEL, Pedido de 
Representação/Reconsideração, solicitando a modificação do Resultado Inicial prolatado pela Comissão, 
onde o referido Consórcio havia sido vencedor, em favor do Consórcio CS/GBM, sagrando-se nova 
vencedora dentre outras especificidades técnicas acerca do Consórcio CS/GBM, bem como acerca da 
aplicação da LC 123/06 para o Regime Diferenciado de Contratação – RDC (fls. 3416-3439). 
 
O pedido foi encaminhado para o setor técnico competente, DIRE/SMED, o qual se pronunciou acerca das 
questões essencialmente técnicas, considerando o Atestado Operacional do Consórcio CS/GBM, para fins 
de cálculo da pontuação técnica (fls. 3441-3442 e 3450-3453). 
 
Com relação à aplicação da LC 123/06, considerando o regramento do §§ 5º e 8º, bem como o Art. 12 do 
Decreto nº 8.538/2015 a seguir: 

 
“Art. 5º Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte. 
(...) 
§ 8º Nas licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferido levando em 
consideração o resultado da ponderação entre a técnica e o preço na 
proposta apresentada pelos licitantes, sendo facultada à microempresa ou 
empresa de pequeno porte melhor classificada a possibilidade de apresentar 
proposta de preço inferior, nos termos do regulamento. 
 
Art. 12. Aplica-se o disposto neste Decreto às contratações de bens, serviços e 
obras realizadas por órgãos e entidades públicas com recursos federais por 
meio de transferências voluntárias, nos casos previstos no Decreto nº 5.504, de 
5 de agosto de 2005 , ou quando for utilizado o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas, conforme disposto na Lei nº 12.462, de 2011 .”(grifos 
nossos) 

 
Portanto, constatou-se que o cumprimento das prerrogativas da LC 123/06 para o empate fícto foi 
aplicado em momento inoportuno na abertura das propostas de preços, quando deveria ser aplicado no 
momento da divulgação da Nota Final obtida através da pontuação da técnica e preço, a fim de que o 
licitante em situação de empate fícto pudesse se manifestar acerca da oferta de novo valor da proposta. 
 
Assim, a Presidente e demais membros da Comissão Setorial Permanente de Licitação, julgou o Pedido de 
Reconsideração PARCIALMENTE PROCEDENTE, o qual foi devidamente homologado pela autoridade 
superior (fls. 3443-3449). 
 
Desta forma, encaminhou o AVISO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA julgando o Pedido PARCIALMENTE 
PROCEDENTE, contendo a convocação para a sessão pública do dia 19/02/2020 às 09h00m, para 
aplicação da LC 123/06, agora em momento oportuno, para divulgação nos meios de comunicação 
oficiais, conforme fls. 3454-3458 dos autos. 
 
Desta forma, passou a considerar o preço original ofertado pelo CONSÓRCIO 800D/FPE em sua proposta 
de preços, ficando assim a nova classificação: 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm


 
LICITANTES 

CLASSIFICADOS 

VALOR 
GLOBAL DA 
PROPOSTA 

(R$) 

NOTA DA 
PROPOSTA 

TÉCNICA 

NOTA DA 
PROPOSTA DE 

PREÇOS 

NOTA FINAL 
DA 

LICITANTE 

CONSÓRCIO 
QUALY/INO9VARE 

3.654.763,10 195 189,54 191,18 

CONSÓRCIO 800D/FPE 3.713.754,94 155 186,53 177,07 

CONSÓRCIO CS/GBM 3.935.505,73 200 176,02 183,21 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

4.366.182,06 175 158,66 163,56 

 
Assim em Ata da Sessão Pública do dia 19/02/2020, convidado o licitante CONSÓRCIO 800D/FPE para 
ofertar valor abaixo do valor ofertado pelo licitante então classificado em 1º lugar, CONSÓRCIO 
QUALY/INO9VARE (R$3.654.763,10), conforme quadro acima, este informou que não tinha interesse em 
ofertar valor inferior, permanecendo a classificação acima. 
 
Do exposto, foi encaminhado para publicação nos meios de comunicação oficiais, o Aviso de Convocação, 
para apresentação do Envelope 03 – Documentação para Habilitação pelo licitante então classificado em 
1º lugar, CONSÓRCIO QUALY-INO9VARE, em sessão pública do dia 28/02/2020 às 15h00m. 
 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DO ENVELOPE Nº 03 – HABILITAÇÃO/DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 
DAS CONSORCIADAS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PELO TÉCNICO DA DIRE/SMED  
 
Em sessão pública do dia 28/02/2020 às 15h00m, após abertura e análise apurada dos documentos de 
habilitação do CONSÓRCIO QUALY/INO9VARE pela Comissão e pelo técnico da DIRE/SMED, o qual 
analisou os documentos técnicos, constatou-se o cumprimento pelas empresas consorciadas QUALY 
ENGENHARIA LTDA e INO9VARE ENGENHARIA LTDA, dos requisitos do item 11 do edital e seus subitens, 
quanto à: Habilitação Jurídica (item 11.2.1); Regularidade Fiscal e Trabalhista (item 11.2.2); Qualificação 
Técnica (item 11.2.3); Qualificação Econômico-Financeira (item 11.2.4); Cumprimento do Dispositivo 
Constitucional (item 11.2.5); Documentos Complementares (item 11.2.6) e Vistoria (item 11.2.7), 
conforme documentos acostados aos autos. 
 
5. DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
Após constatação da conformidade dos documentos de habilitação pelas consorciadas, a Presidente e 
demais membros da Comissão Setorial Permanente de Licitação, decidiram declarar HABILITADO e 
VENCEDOR DO CERTAME o CONSÓRCIO QUALY/INO9VARE, o qual obteve nota da proposta técnica de 
195 pontos, nota da proposta de preços de 189,54 pontos e nota final de 191,18, bem como proposta 
válida no valor global de R$ 3.654.763,10 (três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos 
e sessenta e três reais e dez centavos), por ter cumprido todos os requisitos habilitatórios do edital e 
seus anexos 
 
6. DA NOVA DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DA FASE RECURSAL  
Registrou-se em ata da 6ª sessão pública que o novo resultado do julgamento de habilitação com a 
declaração do vencedor seria divulgado nos meios de comunicação oficiais, concedendo-se o prazo para 
apresentação das razões dos recursos acerca dessa fase do certame.  
 
Do exposto, será enviado o Resultado do Julgamento de Habilitação com a declaração do vencedor de 
acordo com o quanto sinalizado no presente relatório, para publicação nos meios de comunicação oficiais, 
concedendo-se o prazo recursal acerca dessa fase, de acordo com o item 15.2 do edital. 
 
 



Não ocorrendo recurso, a divulgação do resultado final da licitação devidamente adjudicada e 
homologada pela autoridade superior, bem como do valor do orçamento estimado do presente certame 
(art. 48 do Decreto Municipal n º 24.868/2014), se dará através dos meios de comunicação oficiais.  
 
Em, 03 de março de 2020. 
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