
         
 

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 007/2019 
 
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 da 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA SALDANHA 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: 2759/2019 
 
1.4 Data de Abertura dos Envelopes 01 – Proposta(s) Técnica(s): 25/10/2019 às 09h30min  
1.5 Data de Abertura dos Envelopes 02 – Propostas de Preços: 29/11/2019 às 14h00m 
1.6 Data de Abertura do Envelope 03 – Habilitação: 26/12/2019 às 15h30m  
 
2. CONSIDERAÇÕES 
 
LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. CONSÓRCIO BMV/GBM 
2. CONSÓRCIO QG CONSTRUÇÕES/GLOBO  
3. CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA  
4. PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 
5. CONSÓRCIO 800D/FPE 
6. METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
 
3. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO COM A DECLARAÇÃO DO 
VENCEDOR 
 
Conforme Relatório de Julgamento de Habilitação da COPEL acostado às fls. 2953-2954 dos autos, o 
licitante CONSÓRCIO 800D/FPE foi HABILITADO E DECLARADO VENCEDOR do certame, com o valor 
total de R$3.510.000,00 (três milhões, quinhentos e dez mil reais).  
 
O Resultado do Julgamento de Habilitação com a declaração do vencedor, com a concessão do prazo 
para recurso pelos licitantes que manifestaram previamente a intenção de recorrer, foi publicado nos 
meios de comunicação oficiais (fls. 2955-2958).  
 
4. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO/DA PUBLICAÇÃO/DO JULGAMENTO 
 
Concedido o prazo para apresentação das razões dos recursos pelos licitantes que se manifestaram 
previamente quanto à intenção de recorrer, o licitante CONSÓRCIO BMV/GBM apresentou Recurso 
Administrativo tempestivamente (fls. 2959-2982). 



 
O Aviso de Interposição de Recurso foi publicado nos meios de comunicação oficiais conforme fls. 
2986-2989 dos autos, concedendo-se o prazo para apresentação das contrarrazões, as quais foram 
apresentadas pelo CONSÓRCIO 800D/FPE (fls. 2989-3033). 
 
Por tratar-se de questões essencialmente técnicas, o Recurso e as contrarrazões foram 
encaminhados para a DIRE/SMED para pronunciamento, tendo a mesma se pronunciado através da 
CI 020/2020, encaminhando ainda, Novo Relatório de Julgamento das Propostas Técnicas e de Preços 
conforme fls. 3039-3052 dos autos, reconsiderando sua posição anterior e retificando a pontuação 
da Recorrente, CONSÓRCIO BMV/GBM, acrescentando 5 pontos. 
 
Posteriormente, com base no pronunciamento da DIRE/SMED, a COPEL julgou o Recurso 
Administrativo PROCEDENTE EM PARTE, sendo o mesmo homologado pela Autoridade Superior (fls. 
3053-3057). 
 
Desta forma, o Resultado do Julgamento do Recurso com a nova ordem de classificação a seguir, 
bem como a convocação para a apresentação do Envelope 03 – Documentação para Habilitação pelo 
licitante então classificado em 1º lugar, CONSÓRCIO BMV/GBM, em sessão pública do dia 
13/02/2020 às 14h00m foi divulgado nos meios de comunicações oficiais (fls. 3059-3061): 
 

LICITANTES 
CLASSIFICADOS 

VALOR GLOBAL 
DA PROPOSTA 

(R$) 

NOTA DA 
PROPOSTA 

TÉCNICA 

NOTA DA 
PROPOSTA 
DE PREÇOS 

NOTA FINAL DA 
LICITANTE 

CONSÓRCIO BMV/GBM 3.609.476,13 200 194,49 196,14 

CONSÓRCIO 800D/FPE 3.510.000,00 185 200 195,50 

METRO ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA 

4.015.191,13 130 174,84 161,39 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

4.218.715,63 175 166,40 168,98 

 
Considerando o pedido de Reconsideração a seguir referenciado, a COPEL enviou e-mail ao licitante 
CONSÓRCIO BMV/GBM informando que tendo em vista o Pedido de Reconsideração do CONSÓRCIO 
800D/FPE, alegando nulidade de atos da administração, e em análise preliminar, a Comissão 
constatou que se fazia necessária a suspensão da sessão marcada para o dia 13/02/2020 às 14h00m, 
para posterior julgamento do referido pedido, com posterior publicação da decisão nos meios de 
comunicação oficiais (fls. 3062). 
 
5. DO JULGAMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO CONSÓRCIO 800D/FPE 
No dia 12/02/2020, o CONSÓRCIO 800D/FPE protocolou na sala da COPEL, Pedido de 
Representação/Reconsideração, contra a decisão da Presidente da COPEL que acolheu Recurso 
Administrativo do CONSORCIO BMV/GBM, modificando o Resultado Inicial prolatado pela Comissão, 
onde este CONSÓRCIO 800D/FPE tinha saído vencedor em favor do Consórcio CS/GBM, dentre outras 
especificidades técnicas acerca do referido consórcio, bem como acerca da aplicação da LC 123/06 
para o Regime Diferenciado de Contratação – RDC (fls. 3063-3078). 
 
O pedido foi encaminhado para o setor técnico competente, DIRE/SMED, o qual se pronunciou 
acerca das questões essencialmente técnicas, considerando a CAT nº BA201220002473 para cálculo 
da pontuação da licitante Consórcio CS/GBM, na Área 2 – Projeto de Terraplanagem, conforme CI 
29/2020 às fls. 3080 dos autos. 
 



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) 

 
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. 3081-3086). 
 
Desta forma, encaminhou o AVISO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA contendo a convocação para a 
sessão pública do dia 19/02/2020 às 08h30m, para aplicação da LC 123/06, agora em momento 
oportuno, para divulgação nos meios de comunicação oficiais, conforme fls. 3091-3093 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: 
 

LICITANTES 
CLASSIFICADOS 

VALOR GLOBAL 
DA PROPOSTA 

(R$) 

NOTA DA 
PROPOSTA 

TÉCNICA 

NOTA DA 
PROPOSTA 
DE PREÇOS 

NOTA FINAL DA 
LICITANTE 

CONSÓRCIO BMV/GBM 3.609.476,13 200 197,07 197,96 

CONSÓRCIO 800D/FPE 3.756.840,39 185 189,36 188,05 

METRO ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA 

4.015.191,13 130 177,18 163,03 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

4.218.715,63 175 168,63 170,54 

 
 
 
 

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
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm


6. DA SESSÃO PÚBLICA PARA APLICAÇÃO DA LC 123/06 EM MOMENTO OPORTUNO 
 
Em sessão pública do dia 19/02/2020, conforme 5ª Ata de Sessão Pública (fls. 3097-3099), convidado 
o licitante CONSÓRCIO 800D/FPE para ofertar valor abaixo do valor ofertado pelo licitante então 
classificado em 1º lugar, CONSÓRCIO BMV/GBM (R$3.609.476,13), este ofertou o valor de 
R$3.490.000,00 (três milhões, quatrocentos e noventa mil reais), passando-se à nova ordem de 
valores a seguir: 
 

LICITANTES 
CLASSIFICADOS 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
 (R$) 

CONSÓRCIO 800D/FPE 3.490.000,00 

CONSÓRCIO BMV/GBM 3.609.476,13 

METRO ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA 

4.015.191,13 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

4.218.715,63 

 
7. DA NOVA PROPOSTA DO LICITANTE ENTÃO CLASSIFICADO EM 1º LUGAR 
 
A nova Proposta de Preços do CONSÓRCIO 800D/FPE, foi recebida na COPEL em 19/02/2020, 
conforme fls. 3101-3111 dos autos, e encaminhada para o setor técnico competente, DIRE/SMED, 
conforme fls. 3112 dos autos,  para fins de pontuação e classificação final em função do novo valor 
ofertado. 
 
8. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO CONSÓRCIO BMV/GBM 
 
Nesse interim, na mesma data, 19/02/2020, o CONSÓRCIO BMV/GBM apresentou na sala da COPEL 
em 19/02/2020, PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO solicitando a manutenção da aplicação do benefício 
da LC 123/06 na fase de abertura das propostas de preços, correção da nota do CONSÓRCIO 
800D/RPE para 40 pontos na área 5 e por fim, que seja mantida a decisão que restou classificado o 
CONSÓRCIO BMV/GBM em 1º lugar, conforme fls. 3113-3122 dos autos. 
 
O referido Pedido de Reconsideração foi encaminhado para a DIRE/SMED para pronunciamento, 
conforme CI COPEL 079/2020, fls. 3128 dos autos, considerando a parte técnica com relação a 
pontuação e correção de nota. 
 
9. DA ANÁLISE DA NOVA PROPOSTA DE PREÇOS PELA DIRE/DA NOVA CLASSIFICAÇÃO 
 
Em 28/02/2020, a DIRE se pronunciou acerca da Nova Proposta de Preços e Anexos do CONSÓRCIO 
800D/FPE (fls. 3124-3127), passando-se à classificação final, a seguir: 
 

LICITANTES 
CLASSIFICADOS 

VALOR GLOBAL 
DA PROPOSTA 

(R$) 

NOTA DA 
PROPOSTA 

TÉCNICA 

NOTA DA 
PROPOSTA 
DE PREÇOS 

NOTA FINAL 
DA LICITANTE 

CONSÓRCIO 800D/FPE 3.490.000,00 185 200 195,50 

CONSÓRCIO BMV/GBM 3.609.476,13 200 193,38 195,37 

METRO ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA 

4.015.191,13 130 173,84 160,69 



PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

4.218.715,63 175 165,45 168,32 

 
10. DA DECISÃO EM MANTER A HABILITAÇÃO DO CONSÓRCIO 800D/FPE  
 
Do exposto, considerando que o licitante então classificado em 1º lugar, CONSÓRCIO 800D/FPE já 
havia apresentado o Envelope 03 – Documentação para Habilitação em sessão pública do dia 
26/12/2019, conforme Ata da 3ª sessão pública acostada às fls. 2866-2867 dos autos, e que os 
documentos das Consorciadas foram analisados pela Comissão e pelo técnico da DIRE/SMED, e se 
encontravam em conformidade com os requisitos editalícios, a COPEL mantém a habilitação e a 
declaração do vencedor, do CONSÓRCIO 800D/FPE, então com o valor válido total de R$3.490.000,00 
(três milhões, quatrocentos e noventa mil reais), e  nota da proposta técnica de 185, nota da 
proposta de preços de 200 e nota final de 195,50. 
 
11. DO PRONUNCIAMENTO DA DIRE ACERCA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO CONSÓRCIO 
BMV/GBM/DO JULGAMENTO 
 
Em 03/03/2020, a DIRE enviou pronunciamento acerca do Pedido de Reconsideração do CONSÓRCIO 
BMV/GBM, mantendo a sua decisão em manter a pontuação técnica do licitante CONSÓRCIO 
800D/FPE, conforme documentos acostados aos autos. 
 
Com base no pronunciamento da DIRE quanto à pontuação, e de após análise do referido pedido 
onde se verifica que trata de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO totalmente improcedente, pelas razões 
já expostas na decisão da COPEL, estando presentes todos os elementos imprescindíveis para sua 
análise e julgamento, não merecendo prosperar os pedidos formulados pelo peticionante por carecer 
de legalidade. 
 
Portanto, por todos os argumentos ventilados, os membros da Comissão Setorial Permanente de 
Licitação – COPEL, respaldados pela lei que rege o certame, Lei Federal nº 12462/2011, pelo Decreto 
Federal nº 7581/2011, pelo Decreto Municipal nº 24868/2014, decide JULGAR IMPROCEDENTE o 
referido Pedido de Reconsideração, não acolhendo os requerimentos do Peticionante, conforme 
Julgamento de Pedido de Reconsideração acostado aos autos. 
 
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 Art. 94 do Decreto 
Municipal nº 24.868/2014 e itens  12.1.14.9 e 15.2 do edital. 
 
Em, 03 de março de 2020. 

 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 

                                                                          PORTARIA Nº 378/2019 
 
 

Hilaise Santos do Carmo 
PRESIDENTE DA COPEL 

 
                                   
Jussara Couto Morais                                                                                            Williana Morais da Silva                                                              
         MEMBRO                                                                                                                     MEMBRO  
 



 
 
Iris Tatiuse Silva Ribeiro                                                                             Albino Gonçalves dos Santos Filho                         
            MEMBRO                                                                                                                  MEMBRO 


