
         
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 

1. DADOS GERAIS 
 
1.1 Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº 003/2019 
 
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 LUIS EDUARDO 
MAGALHÃES 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: 2765/2019 
 
1.4 Data de Abertura dos Envelopes 01 – Proposta(s) Técnica(s): 21/10/2019 às 09h30min  
1.5 Data de Abertura dos Envelopes 02 – Propostas de Preços: 28/11/2019 às 14h00m 
1.6 Data de Abertura do Envelope 03 – Habilitação: 26/12/2019 às 10h30m 
 
2. CONSIDERAÇÕES 
 
LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. CONSÓRCIO COM/FPE 
2. CONSÓRCIO ART/JCA  
3. CONSÓRCIO QG CONSTRUÇÕES/GLOBO  
4. CONSÓRCIO BMV/GBM 
5. CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA 
6. PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 

 
Ressalta-se que todas as empresas supramencionadas foram legalmente intimadas para comparecerem à 
sessão de abertura do Envelope nº 03 – Habilitação, através de publicação nos meios de comunicação oficiais, 
Diário Oficial do Município - DOM de 13/12/2019 e Jornal Correio da Bahia de 16/12/2019, bem como 
comunicado no endereço eletrônico www.compras.salvador.ba.gob.br, conforme documentos acostados aos 
autos, no entanto, apenas o licitante CONSÓRCIO COM/FPE compareceu àquela assentada. 
 
3.  DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 03 – HABILITAÇÃO 
O ENVELOPE Nº 03 – HABILITAÇÃO do licitante classificado em 1º lugar, CONSÓRCIO COM/FPE foi recebido e 
aberto em sessão pública do dia 26/12/2019 às 10h30m, conforme ata da 3ª sessão pública e documentos 
acostados aos autos, em cumprimento ao regramento do art. 89 do Decreto Municipal nº 24.868/2014 e item 
12.1.12 do edital. 
 
4. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DAS CONSORCIADAS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PELO TÉCNICO DA 
DIRE/SMED/DA DILIGÊNCIA  
Após análise apurada dos documentos de habilitação pela Comissão e pelo técnico da DIRE/SMED em sessão 
pública, o qual analisou os documentos técnicos, constatou-se o cumprimento pelas empresas consorciadas 
COMTECH ENGENHARIA LTDA e FÁBIO PEREIRA DA SILVA EIRELI, 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, com exceção do FGTS da Consorciada COMTECH ENGENHARIA 
LTDA, exigido na alínea “e” do referido item, o qual foi apresentado com a validade vencida em 22/12/2019, 

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


procedendo-se à diligência de caráter saneador, conforme regramento do item 12.1.14.2 do edital, devendo 
ser apresentado o documento regularizado no prazo de 03 |(três) dias úteis, sob pena de inabilitação. 
 
Do exposto, ainda na data de 26/12/2019 o licitante CONSÓRCIO COM/FPE apresentou na sala da COPEL a 
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação do 
Certificado de Regularidade da Situação/CRF devidamente regularizado, o qual se encontra acostado aos autos, 
atendendo desta forma ao item 11.2.1 “e” do edital. 
 
5. DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Após constatação da conformidade dos documentos de habilitação pelas consorciadas, a Presidente e demais 
membros da Comissão decidiram declarar HABILITADO e VENCEDOR DO CERTAME o licitante CONSÓRCIO 
COM/FPE, o qual obteve nota da proposta técnica de 185 pontos, nota da proposta de preços de 185,73 
pontos e nota final de 185,51, bem como proposta válida no valor global de R$ 3.316.010,74 (três milhões, 
trezentos e dezesseis mil, dez reais e setenta e quatro centavos), por ter cumprido todos os requisitos 
habilitatórios do edital e seus anexos. 
 
6. DA DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DA FASE RECURSAL  
Registrou-se em ata da 3ª sessão pública que o 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 pelos licitantes que manifestaram previamente a intenção de recorrer das demais fases do 
presente certame, bem como desta fase, conforme Art. 94 do Decreto Municipal nº 24.868/2014 e item 
12.1.14.9 do edital. 
 
Informou ainda, que após a fase recursal, 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 daria através dos mesmos meios de comunicação oficiais.  
 
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 para apresentação das razões dos recursos pelos licitantes que manifestaram 
previamente a intenção de recorrer, de acordo com o item 15.2 do edital. 
 
Em, 02 de janeiro de 2020. 
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