
 
 
 

 
 

 

 

    COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
 
 

RELATÓRIO FINAL 

 

1. DADOS GERAIS 
 
1.1 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 
 
1.2 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de 
elaboração de projetos executivos de engenharia e execução da obra de construção de 
cobertura da quadra poliesportiva e reforma da Escola Municipal São Gonçalo do Retiro da 
Secretaria Municipal da Educação, com recursos próprios, de acordo com as condições 
previstas no projeto básico e anexos. 
 
1.3 Processo nº: 12507/2020 
 
1.4 Data de Abertura das Propostas de Preços: 02/12/2020 às 09h00min 
 

1.5 Data de Abertura dos Documentos de Habilitação: 16/12/2020 às 09h00min 
 

2. LICITANTES PARTICIPANTES: 
 

1. CONSTRUTORA JF PRADO LTDA- EPP – inscrita no CNPJ Nº 13.585.696/001-07, 
representada pelo Sra. Kelly Santos Araújo, portador do RG nº 12583895-68- SSP/BA, através 
de Procuração. 
 

2. INO9VARE ENGENHARIA LTDA - inscrita no CNPJ Nº 31.327.937/0001-08, representada 
pelo Sr. Gustavo Arraes Pereira, portador do RG nº 09933786-7 IFP/RJ, através de Procuração. 
 

3. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS FASES CLASSIFICATÓRIA E HABILITATÓRIA 
 
3.1 Sobre a fase de classificação das Propostas de Preços  

 
Conforme o Relatório de Julgamento das Propostas de Preços da COPEL acostado aos autos 
(fls. 464-467), a Comissão Setorial Permanente de Licitação, subsidiada pelo Parecer Técnico 
no Relatório de Proposta de Preços da DIRE/SMED (fls. 459-460), declarou “CLASSIFICADAS” 
as licitantes CONSTRUTORA JF PRADO LTDA- EPP e INO9VARE ENGENHARIA LTDA pelo 
cumprimento aos requisitos editalícios quanto à Proposta de Preços. 
 
Após a publicação do Resultado de Julgamento das Propostas de Preços no Diário Oficial do 
Município – DOM nº 7.861 e Jornal de Grande Circulação – fls. 05, ambos de 08/12/2020, bem 
como divulgado o Relatório de Julgamento das Propostas de Preços no sítio oficial da PMS,  
www.compras.salvador.ba.gov.br, conforme corrobora os documentos acostados às fls. 468-
472 dos autos, dentro do prazo recursal não houve interposição de Recurso por nenhum 
interessado, dando-se, portanto, prosseguimento ao feito.  
 

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


 
 
 

 
 

 

 

3.2 Sobre a fase de Habilitação  
 
Conforme Relatório de Julgamento de Habilitação acostado aos autos (fls. 695-700), as 
empresas CONSTRUTORA JF PRADO LTDA- EPP e INO9VARE ENGENHARIA LTDA foram 
declaradas “INABILITADAS”, sendo a CONSTRUTORA JF PRADO LTDA- EPP inabilitada por não 
ter apresentado Certidão de Registro no CAU e nem comprovação de experiência na execução 
de projetos, bem como a INO9VARE ENGENHARIA LTDA por ter apresentado Certidão de 
Registro no CAU vencida, descumprindo, ambas, o item 09 do Anexo 1 do Edital.  
 
3.2.1 Sobre as diligências efetuadas após inabilitação 
 

Diante do Parecer Técnico encaminhado a esta COPEL em 22/12/2020 (fls. 690-692) que 
inabilitou todas as empresas do certame, esta Comissão pontuou em seu Relatório de 
Julgamento de Habilitação (fls. 695-700) que a Lei nº 8.666/93, em seu art. 48, § 3°, permite, 
em hipóteses taxativas, a abertura de prazo para que os licitantes apresentem novos 
documentos ou propostas, sanando os vícios inicialmente existentes, sendo este dispositivo 
ratificado pelo item 11.1.20 do Edital.  

Diante disto, esta Comissão, balizada pela conveniência e oportunidade, decidiu fixar prazo 
para apresentação de novos documentos, diligenciando, em 23/12/2020, as licitantes 
participantes do certame, CONSTRUTORA JF PRADO LTDA - EPP e INO9VARE ENGENHARIA 
LTDA, através dos OFÍCIOS nº 048 e 049/2020, enviados através do e-mail institucional (fls. 
702 a 707), concedendo-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para atendimento da demanda, 
sob pena de manutenção da inabilitação.  

Apesar das duas empresas terem recepcionado os ofícios contendo as diligências, apenas a 
licitante INO9VARE ENGENHARIA LTDA, encaminhou, em 23/12/2020 para esta Comissão, o 
devido atendimento ao pleito. No entanto, a licitante CONSTRUTORA JF PRADO LTDA - EPP 
manteve-se inerte, não apresentando nenhuma resposta à diligência no prazo estipulado. 

A Comissão, delineada pela legislação vigente e pelos princípios que regem a Administração 
Pública notadamente no que concerne ao alcance dos objetivos desta licitação, encaminhou 
os autos com a documentação enviada pela licitante INO9VARE ENGENHARIA LTDA (fl.708-
710), visando nova análise com emissão de Parecer. 

Diante da peculiaridade da Lei nº 8.666/93 e da aplicação de diligências pela Comissão Setorial 
Permanente de Licitação, a DIRE emitiu novo Parecer Técnico em 14/01/2021, que segue 
acostado às fls.712-714, alterando sua decisão, declarando a licitante INO9VARE 
ENGENHARIA LTDA habilitada pelo atendimento ao Instrumento Convocatório e mantendo a 
inabilitação da licitante CONSTRUTORA JF PRADO LTDA – EPP. 
 
3.3 Da decisão da COPEL quanto à Habilitação após diligências 

 
Efetuadas as diligências e após nova análise dos documentos comprobatórios pela Comissão 
Setorial Permanente de Licitação - COPEL e pelo setor técnico competente DIRE/SMED, 
conforme Parecer acostado aos autos, a Comissão DECIDIU declarar HABILITADA a empresa 
INO9VARE ENGENHARIA LTDA por ter cumprido aos requisitos Editalícios e manter como 
“INABILITADA” a licitante CONSTRUTORA JF PRADO LTDA - EPP, por, mesmo após diligência, 
não ter apresentado a Certidão de Registro no CAU e nem comprovação de experiência na 



 
 
 

 
 

 

 

execução de projetos, descumprindo assim o item 9 do Anexo 1 do Edital, conforme consta no 
Relatório Final de Habilitação anexado aos autos (fls. 717-722). 
 
Após publicação do Resultado Final de Julgamento de Habilitação com a Declaração do 
Vencedor no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.904 de 22/01/2021, e Jornal de Grande 
Circulação do dia 25/01/2021 – pg. 05 (fls. 723-726), tendo expirado o prazo recursal, não 
houve manifestação por parte dos participantes. 
 

4. DA DECISÃO DA COPEL 

 
Do exposto, a Presidente e demais membros da COPEL, de acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei 
Municipal nº 8.421/2013 e demais legislações pertinentes e constantes do edital, e com base 
no parecer técnico da DIRE/SMED, e nas condições fixadas no Instrumento Convocatório e 
seus anexos, DECIDEM: 
 
MANTER VENCEDOR DO CERTAME o licitante a seguir relacionado, com o respectivo valor, 
por ter apresentado proposta mais vantajosa para a Administração: 
 

LICITANTE VENCEDOR VALOR DA PROPOSTA  

INO9VARE ENGENHARIA LTDA R$ 472.190,58 

 
Ato contínuo, os autos serão encaminhados à Autoridade Superior para decisão quanto à 
Adjudicação e Homologação do certame, e posteriormente para publicação nos meios de 
comunicação oficiais, o Resultado de Licitação homologada. 
 
À consideração superior. 
 
Em, 02 de fevereiro de 2021. 
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