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    NOVO RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
LOTE 01 

1. DADOS GERAIS 
 
1.1 Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº 006/2021 
 
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 construção e reconstrução de 12 (doze) 
unidades escolares da Secretaria Municipal da Educação – SMED, no regime de contratação integrada 
previsto na Lei Federal nº 12.462/2011, conforme especificado no Anteprojeto e seus anexos. 
 
1.3 Processo Principal nº: 127832/2021 
1.3.1 Processo Apenso nº: 151341/2021 – LOTE 01 
 
1.4 Data de Abertura dos Envelopes nº 01 – Propostas Técnicas: 06/08/2021 às 08h40min  
1.5 Data de Abertura dos Envelopes nº 02 – Propostas de Preços: 08/09/2021 às 09h00m  
1.6 Data da Sessão Pública de Negociação: 13/10/2021 às 13h30m 
1.7 Data da Abertura dos Envelopes nº 03 - Habilitação: 03/11/2021 às 09h00m 
1.8 Data Final de Abertura do(s) Envelope(s) nº 02 – Proposta de Preços: 19/01/2021 
 
2. CONSIDERAÇÕES 
 
2.1 LICITANTES PARTICIPANTES – LOTE 01: 
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 
CONSÓRCIO EMBRACON/TRIUNFO 
CONSÓRCIO BMV/GBM 
CONSÓRCIO PACTO/FPE  
CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA II 
 
2.2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA FASE FINAL DE HABILITAÇÃO/PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO/DA FASE RECURSAL. 
 
O Resultado de Julgamento de Habilitação com a declaração do vencedor, POR LOTE, bem como o prazo 
para apresentação das razões dos recursos pelos licitantes que manifestaram previamente a intenção de 
recorrer das demais fases do presente certame e para os licitantes que desejassem recorrer da fase de 
habilitação, conforme Art. 94 do Decreto Municipal nº 24.868/2014 e item 12.1.14.9 do edital foi publicado 
no DOM nº 8147, fls. 14, de 06 a 08/11/2021, DOU nº 210, fls. 252 e Jornal Correio da Bahia, fls. 7, ambos 
de 09/11/2021, conforme documentos acostados aos autos. 
 
Dentro do prazo para apresentação das razões dos recursos, que expirou em 17/11/2021, apenas o licitante 
a seguir apresentou recurso para o LOTE 01 em questão, o qual se encontra acostado ao processo apenso 
nº 151341/2021 (fls. 2830-2966): 
 
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 
Data da entrada: 12/11/2021 às 15h00min - Referente ao Lote 01 
 
O Aviso de Interposição de Recursos foi divulgado nos meios de comunicação oficiais, DOM nº 8155, fls. 22, 
DOU nº 217, fls. 252, e Jornal Correio da Bahia, fls. 16, todos do dia 19/11/2021, conforme documentos 
acostados aos autos do processo apenso acima referenciado (fls. 2967-2972). 
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Dentro do prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso interposto que expirou em 26/11/2021, 
não houve pronunciamento por parte dos demais licitantes. 
 
3.  DO ENCAMINHAMENTO DO RECURSO PARA A DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR – 
DIRE/DA ANÁLISE E DO PARECER/DA CLASSIFICAÇÃO NA PROPOSTA TÉCNICA/PUBLICAÇÃO 
 
Os autos foram encaminhados à DIRE/SMED em 03/12/2021, contendo o Recurso Administrativo do 
licitante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, para fins de análise e emissão de pronunciamento 
técnico. 
 
Após análise do recurso enviado, em 07/01/2022, a DIRE se manifestou informando o que segue, bem 
como anexando novo Relatório aos autos do processo apenso nº 151341/2021 – LOTE 01, conforme fls. 
fls. 2974-2986, respectivamente: 
 
“Senhora Presidente, da COPEL,  
 
Cuida-se do recurso interposto pela licitante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM em certame licitatório 
realizado na modalidade Regime Diferenciado de Contratação - RDC sob o número RDC 006/2021, 
referente à 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 construção e reconstrução 
de unidades escolares da Secretaria Municipal da Educação – SMED, conforme especificado no 
anteprojeto e seus anexos.  
 
Examinando cada ponto discorrido na peça recursal apresentada, seguem abaixo as ponderações desta 
Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE. 
 
a. Acerca dos atestados profissionais.  

 
A recorrente alega que a argumentação utilizada para justificar a sua desclassificação não prospera, tendo 
em vista que a recorrente não só cumpriu como superou o quantitativo mínimo exigido para os projetos 
de terraplanagem. Alega ainda que os quantitativos são confirmados através de declaração emitida pela 
Caixa Econômica Federal - CEF que comprova a competência/capacidade da empresa e dos profissionais 
para elaboração dos projetos.  
 
Acerca dos atestados profissionais que não foram considerados por esta DIRE na análise técnica, apesar do 
fato concreto de que as CAT’s apresentadas em nome do profissional Antônio Marcio Nascimento Malta 
não fazem clara descrição no campo “Atividade Técnica” ao serviço da “Área 2 – Elaboração de Projeto de 
Terraplanagem”, a declaração apresentada pela CEF nas páginas 99/100 (numeração da proposta técnica 
da licitante) corrobora a alegação da recorrente.  
 
Nesta esteira, com base na nova análise técnica desta Diretoria da documentação técnica apresentada 
pela licitante, esta DIRE retifica seu posicionamento acerca da análise da proposta técnica da recorrente e 
apresenta novo relatório de julgamento das propostas técnicas.” 
 
“.... 
Por fim, concluem engenheiros, membros técnicos da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE que, ante o 
exposto, DESCLASSIFICA-SE para o certame, sob a análise das propostas técnica: 
 

• O Consórcio SALVADOR EDUCA II – VOLQUE E HISA, pois não apresentou profissional especialista em 
Segurança do Trabalho, além disso, não alcançou a pontuação mínima na análise dos atestados técnicos 
profissionais e operacionais referente a Área 1: Elaboração de Projeto de Arquitetura, deixando de atender 
aos requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 09 do Edital. 
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Concluem ainda os engenheiros, membros técnicos desta DIRE que, ante o exposto, CLASSIFICA-SE para o certame, 
sob a análise das propostas técnica: 
 

• O Consórcio BMV/GBM, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 09 do 

Edital, obtendo a seguinte pontuação na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais: 200 

pontos. 

• O Consórcio EMBRACON/TRIUNFO, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 

09 do Edital, obtendo a seguinte pontuação na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais: 

195 pontos. 

• O Consórcio PACTO/FPE, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 09 do 

Edital, obtendo a seguinte pontuação na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais: 180 

pontos. 

• A empresa PEJOTA, pois atendeu a todos os requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 09 do Edital, 

obtendo a seguinte pontuação na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais: 190 pontos.” 

 
Em que pese a DIRE já haver se pronunciado através de Relatório Técnico anterior acerca das propostas 
técnicas dos licitantes classificados CONSÓRCIO BMV/GBM, CONSÓRCIO EMBRACON/TRIUNFO E 
CONSÓRCIO PACTO/FPE, no novo relatório enviado, aquela Diretoria voltou a se manifestar repetindo a 
análise de acordo com o relatório anterior sobre os referidos licitantes, bem como se manifestou quanto à 
reanálise da proposta técnica do licitante recorrente, PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.  
 
4. DA DECISÃO DA COPEL 
Assim, analisados os recursos e com total respaldo no parecer do setor técnico, DIRE/SMED, a COPEL à 
unanimidade de seus membros decidiu, diante da retificação da análise da proposta técnica do Recorrente, 
realizada pela Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE, exercendo o poder de autotutela, 
conferido a Administração Pública, retificar a decisão que desclassificou a Recorrente do presente certame, 
para no mérito classificá-la no Lote 01 do presente certame, por ter cumprido aos requisitos editalícios 
referentes à proposta técnica e quanto à pontuação máxima obtida através das Propostas Técnicas, 
conforme parecer da DIRE e documentos acostados aos autos: 
 

Lote 01 - Escola Municipal Carmelitana do Menino Jesus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por conseguinte, diante do procedimento impingido à modalidade licitatória RDC, retorna-se à fase de 
abertura de preços. 
 
Os autos do processo apenso contendo o Julgamento do Recurso foi enviado em 10/01/2022 à Autoridade 
Superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 4º da Lei Federal nº 8666/93, retornando em 
12/01/2022 com o Homologo da Senhora Subsecretária quanto à decisão da COPEL, conforme fls. 2998. 
 
O Resultado do julgamento do recurso, bem como a classificação da proposta técnica do licitante no Lote 
01 e a convocação para a sessão pública de abertura do Envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS do 
licitante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA será encaminhado para publicação nos meios de 

LICITANTE CLASSIFICADO 
 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA OBTIDA 

CONSÓRCIO  PACTO/FPE 180 

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 
LTDA 

190 

CONSÓRCIO   EMBRACON/TRIUNFO 195 

CONSÓRCIO  BMV/GBM 200 
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comunicação oficiais, DOM, DOU e Jornal de grande circulação, com data prevista para a sessão pública a 
ser realizada no dia 19/01/2022 às 09h00min. 
 
Em, 12 de janeiro de 2022. 
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                                                                 PORTARIA Nº 356/2021 
 
 

Bruna Oliveira 
PRESIDENTE DA COPEL 

 
                                   
Albino Gonçalves dos Santos Filho                                                                           Williana Morais da Silva 
                   MEMBRO                                                                                                                   MEMBRO 
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