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    COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

 
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  
 
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.  
 
4. DA ABERTURA DOS ENVELOPES B - HABILITAÇÃO 
 
Conforme a Ata da 2ª Sessão Pública realizada em 16/12/2020 (fls. 474-475), a Comissão Setorial 
Permanente de Licitação passou à abertura dos Envelopes B – Habilitação dos 02 licitantes classificados, a 
saber: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA- EPP e INO9VARE ENGENHARIA LTDA. 

http://www.compras.salvador.ba.gov.br/
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Em cumprimento ao regramento do inciso VI, art. 63 da Lei Municipal nº 8.421/2013, os documentos de 
habilitação dos licitantes classificados foram passados para aos presentes para averiguação, não ocorrendo 
registros em Boletim de Ocorrência. 
 
A sessão foi suspensa para posterior análise dos técnicos da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar – 
DIRE, acerca dos documentos relativos à qualificação técnica.  
 
4.1 Da Análise e do Parecer Técnico da Diretoria da Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE 
 
Após análise, em 22/12/2020, a DIRE/SMED se pronunciou conforme Parecer Técnico acostado aos autos 
(fls. 690-692), informando o que segue: 
 
ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: JF PRADO ENGENHARIA LTDA 

 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope B – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Conforme item 10.1.3 do edital, encontram-se definidas critérios de análise no item 09 do Anexo 1 em 

relação aos responsáveis técnicos profissionais para a qualificação técnica, em análise aos documentos 

técnicos apresentados pela JF PRADO ENGENHARIA LTDA no Envelope B, passa-se a avaliar a 

documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 

 

LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

JF PRADO ENGENHARIA LTDA R$ 427.036,85 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM ANÁLISE 
OBSERVAÇÕE

S 

9.1.1. A licitante deverá comprovar o registro ou inscrição na entidade 
profissional competente através da Certidão de Registro de Pessoa 
Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA e Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), com indicação do objeto social compatível coma presente 
licitação. 

NÃO 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

Falta Certidão 

de Registro de 

Pessoa Jurídica 

junto ao 

Conselho 

Regional de 

Arquitetura e 

Urbanismo 

(CAU) 

9.1.2.1. É necessária a comprovação de que o LICITANTE possui em seu 

quadro permanente, profissional de nível superior, devidamente 

registrado no CREA e CAU, constando de pelo menos 01 (um) 

Engenheiro Civil e Arquiteto (Responsável Técnico). 

ATENDE 

AO 

EDITAL 
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9.1.2.2. A LICITANTE deverá apresentar declaração formal e expressa, 

devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando que 

dispõe de infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral 

execução de todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal 

técnico especializado e equipamentos necessários à execução do objeto 

deste certame. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

9.1.2.3. A LICITANTE deverá apresentar um termo de indicação do 

pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela 

licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem 

que participarão, a serviço da licitante, da fase de execução dos 

serviços. Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante 

com o ciente do profissional. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

9.1.2.4. Em relação aos profissionais indicados como responsáveis pelo 

acompanhamento do serviço, a LICITANTE deverá comprovar a 

condição de vínculo com a empresa licitante mediante a apresentação 

da Carteira de Trabalho com as anotações atualizadas, ou de certidão 

emitida pelo CREA ou mediante apresentação de contrato de prestação 

de serviço ou declaração de contratação futura acompanhada da 

anuência do profissional. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

9.2.1. Comprovação, através da apresentação de atestado fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

registrado(s) no CREA e/ou CAU, acompanhado de Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome do responsável 

técnico pela execução dos serviços, que possui experiência para 

desempenhar atividade pertinente e compatível com as características 

do objeto desta licitação. A atestação da capacidade profissional da 

licitante pode ser comprovada mediante apresentação de 1 (um) ou 

mais atestados. 

NÃO 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

Falta 

comprovação 

de experiência 

na execução 

de projetos. 

9.2.2. Declaração(ões) individual(ais), por escrito, do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento deste item, autorizando sua(s) 

inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos 

trabalhos. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: INO9VARE ENGENHARIA LTDA 
 
Análise dos Documentos Técnicos do Envelope B – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Conforme item 10.1.3 do edital, encontram-se definidas critérios de análise no item 09 do Anexo 1 em 

relação aos responsáveis técnicos profissionais para a qualificação técnica, em análise aos documentos 

técnicos apresentados pela INO9VARE ENGENHARIA LTDA no Envelope B, passa-se a avaliar a 

documentação apresentada encontrando-se o resultado a seguir: 
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LICITANTE PARTICIPANTE VALOR GLOBAL DA LICITANTE (R$) 

INO9VARE ENGENHARIA LTDA R$ 472.190,58 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM ANÁLISE 
OBSERVAÇÕE

S 

9.1.1. A licitante deverá comprovar o registro ou inscrição na entidade 
profissional competente através da Certidão de Registro de Pessoa 
Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA e Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), com indicação do objeto social compatível coma presente 
licitação. 

NÃO 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

Certidão do 

CAU vencida 

(29/11/2020) 

9.1.2.1. É necessária a comprovação de que o LICITANTE possui em seu 

quadro permanente, profissional de nível superior, devidamente 

registrado no CREA e CAU, constando de pelo menos 01 (um) 

Engenheiro Civil e Arquiteto (Responsável Técnico). 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

9.1.2.2. A LICITANTE deverá apresentar declaração formal e expressa, 

devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando que 

dispõe de infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral 

execução de todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal 

técnico especializado e equipamentos necessários à execução do objeto 

deste certame. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

9.1.2.3. A LICITANTE deverá apresentar um termo de indicação do 

pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela 

licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que 

participarão, a serviço da licitante, da fase de execução dos serviços. 

Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o 

ciente do profissional. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

9.1.2.4. Em relação aos profissionais indicados como responsáveis pelo 

acompanhamento do serviço, a LICITANTE deverá comprovar a condição 

de vínculo com a empresa licitante mediante a apresentação da Carteira 

de Trabalho com as anotações atualizadas, ou de certidão emitida pelo 

CREA ou mediante apresentação de contrato de prestação de serviço ou 

declaração de contratação futura acompanhada da anuência do 

profissional. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

9.2.1. Comprovação, através da apresentação de atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) 

no CREA e/ou CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) 

emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome do responsável técnico pela 

execução dos serviços, que possui experiência para desempenhar 

atividade pertinente e compatível com as características do objeto desta 

licitação. A atestação da capacidade profissional da licitante pode ser 

comprovada mediante apresentação de 1 (um) ou mais atestados. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 
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9.2.2. Declaração(ões) individual(ais), por escrito, do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento deste item, autorizando sua(s) 

inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos 

trabalhos. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

 

CONCLUSÃO 
 
Concluem os engenheiros, membros técnicos desta DIRE que, ante o exposto, INABILITA-SE para o 
certame, sob a análise da qualificação técnica – habilitação, as licitantes listadas a seguir: 
 

 A empresa JF PRADO ENGENHARIA LTDA, pois NÃO atendeu a todos os requisitos de 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA no item 9 do anexo 1 edital, deixando de apresentar Certidão de Registro 
no CAU e comprovação de experiência na execução de projetos; 
 

 A empresa INO9VARE ENGENHARIA LTDA, pois NÃO atendeu a todos os requisitos de 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA no item 9 do anexo 1 edital, apresentando Certidão de Registro no CAU 

vencida. 

 
5. DA DECISÃO DA COPEL 

 
Após análise dos documentos pela Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL e pelo setor técnico 

competente DIRE/SMED, conforme Parecer acostado aos autos e transcrito acima, quanto à qualificação 

técnica, a Comissão DECIDIU, após constatar o NÃO cumprimento dos requisitos editalícios dos itens 

10.1.1 (Habilitação jurídica); 10.1.2 (Regularidade fiscal); 10.1.3 e 9 do Anexo 1 – Projeto Básico 

(qualificação técnica); 10.1.4 (Vistoria); 10.1.5 (Qualificação econômico-financeira); 10.1.6 (Cumprimento 

do Dispositivo Constitucional) e 10.1.7 (Documentação Complementar):  

 

 INABILITAR OS SEGUINTES LICITANTES: 
 
JF PRADO ENGENHARIA LTDA; 
INO9VARE ENGENHARIA LTDA. 
 
6. DAS DILIGÊNCIAS 
 

Esta Comissão Setorial Permanente de Licitação, tendo em vista a inabilitação de todos os licitantes e 

amparada pelo artigo 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, decide promover diligência, com vistas à 

instrução dos autos da Tomada de Preço nº 002/2020. Sendo assim, recepcionamos a documentação de 

habilitação referente à Tomada de Preço em apreço que segue anexo aos autos às fls. 476-688, promovida 

pela Secretaria Municipal da Educação de Salvador. Ocorre que, após análise dos documentos pelo setor 

técnico competente supracolacionada, todas as empresas participantes do certame foram inabilitadas por 

não terem atendido aos requisitos da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA requeridos no Edital. 

Nesse diapasão, pontuamos que a Lei de Licitações – 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, nos seguintes termos: 
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Art. 48.  

(...) 

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 

forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 

oito dias úteis para a apresentação de nova documentação (...). 

 

Ressalte-se ainda, que a redação do artigo em comento busca conferir tratamento isonômico aos 

concorrentes, prevendo que a concessão de prazo para a correção dos vícios somente será cabível quando 

todos os participantes da etapa na qual se encontra o procedimento licitatório forem beneficiados pela 

nova oportunidade de apresentação de documentos ou propostas, que é o caso em apreço. 

Destarte, o Instrumento Convocatório coaduna com referido dispositivo legal, ratificando que: 

 

11.1.20 Ocorrendo desclassificação ou inabilitação de todos os licitantes, a 

Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 

de novos documentos ou propostas, aplicando a regra do §3º do art. 48 da Lei 

8.666/93. 

 

Por conseguinte, esta Comissão, balizada pela conveniência e oportunidade e pautada pela legislação 

pátria vigente, decide diligenciar as empresas CONSTRUTORA JF PRADO LTDA - EPP e INO9VARE 

ENGENHARIA LTDA, fixando o PRAZO DE 08 (OITO) DIAS ÚTEIS para o atendimento da diligência com 

apresentação dos novos documentos, notadamente no que concerne ao alcance dos objetivos da licitação, 

sob pena de manutenção da inabilitação. 

 
Em, 22 de dezembro de 2020. 
 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
Portaria nº 213/2020 

 
 

Hilaise Santos do Carmo 
 PRESIDENTE DA COMISSÃO 

                                                                                                                           
 
 
         Jussara Couto Morais                                                                                   Williana Morais da Silva 
                  MEMBRO                                                                                                              MEMBRO 

 
 

 
Artur Gomes da Silva                                                                            Albino Gonçalves dos Santos Filho 

                  MEMBRO                                                                                                                MEMBRO 


