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COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 
 

 
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

COM ANÁLISE E RESULTADO DA TÉCNICA E PREÇO 
 
 

1. DADOS GERAIS 
 
1.1 Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 
 
1.2 Objeto: Contratação de instituição brasileira para prestar serviços a Secretaria Municipal de 
Educação - SMED, contemplando ações de Elaboração do Referencial Operacional Municipal para 
Educação Integral; a capacitação para os profissionais que atuam na educação integral da RME nas 
escolas em funcionamento em tempo integral, em jornada ampliada e em contra turno; e formação 
em serviço das equipes técnicas (órgão central e regionais), visando o fortalecimento da Política de 
Educação Integral da Rede Municipal de Ensino de Salvador. 
 
1.3 Processo nº: 2873/2019 
 
1.4 Data de Abertura dos Envelopes “B” – Propostas de Preços 17/12/2020 às 09h00min  
 
2. CONSIDERAÇÕES 
 
2.1 LICITANTE PARTICIPANTE: 
 
1. INSTITUTO CHAPADA DE EDUCACÃO E PESQUISA – ICEP – inscrita no CNPJ Nº 08.542.264/0001-
89, representada pela Sra. Fabiana de Jesus Santana, portadora do RG nº 692014128- SSP/BA, 
através de Procuração. 
 
3. DA ABERTURA DO ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOS  
 
3.1 Após abertura do Envelope “B” – Proposta de Preços do licitante classificado na Proposta 
Técnica, o valor apresentado pelo mesmo foi o seguinte: 
 

LICITANTE 
VALOR DA PROPOSTA 

DE PREÇOS (R$) 

INSTITUTO CHAPADA DE EDUCACÃO E PESQUISA – ICEP 424.434,88 

 
3.2 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS E ANEXOS À DIRETORIA PEDAGÓGICA – 
DIPE  
 
O Processo, contendo a Proposta de Preços e anexos apresentado pelo licitante INSTITUTO 
CHAPADA DE EDUCACÃO E PESQUISA – ICEP, foi encaminhado em 17/12/2020 (fls. 1075) ao setor 
técnico competente, a Diretoria Pedagógica – DIPE, para análise e emissão de Parecer Técnico, 
inclusive para aplicação da fórmula para obtenção da média ponderada da proposta técnica e de 
preços, tendo em vista ser a DIPE o setor responsável pela elaboração do Projeto Básico e seus 
anexos. 
 



 
 
 

 
 

    2 

 

3.3 DAS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS PELA DIPE 
 
Após iniciar a análise da Proposta de Preço, o setor técnico competente solicitou que fossem 
encaminhadas duas diligências ao INSTITUTO CHAPADA DE EDUCACAO E PESQUISA – ICEP, sendo a 
primeira diligência datada de 17/12/2020 (fls. 1076) e a segunda de 29/12/2020 (fls. 1088), para que 
o mesmo esclarecesse alguns itens exigidos no edital que não foram, a priori, encontrados na 
Proposta de Preços (fls.1063-1074) apresentada pelo licitante, conforme corrobora os documentos 
acostados aos autos.  
 
Desta forma, a Comissão procedeu à primeira diligência, em 17/12/2020, junto ao referido licitante 
através do Ofício-COPEL n.º 047/2020 (fls. 1077-1078), bem como a segunda diligência, em 
29/12/2020, através do Ofício-COPEL n.º 050/2020 (fls. 1089-1090), ambos enviados através do e-
mail corporativo desta Comissão.  
 
Em atendimento aos pleitos, em 21/12/2020, o INSTITUTO CHAPADA DE EDUCACAO E PESQUISA – 
ICEP encaminhou resposta à primeira diligência, conforme constam os documentos juntados às fls. 
1079-1086 dos autos, bem como enviou resposta à segunda diligência em 04/01/2021 (fls. 1091-
1092), contendo os esclarecimentos requeridos. 
 
As respostas do licitante supracitado foram recepcionadas, tempestivamente, nesta COPEL e foram 
encaminhadas para o Setor Técnico Competente - DIPE/SMED respectivamente em 21/12/2020 (fl. 
1087) e 04/01/2021 (fl. 1093), para prosseguimento da análise da Proposta de Preços e seus anexos. 
 
Importante destacar, que esta Comissão entende que, de acordo com o item 12.4 do edital, há a 
previsibilidade de se sanar falhas que não prejudiquem a execução do objeto e de se proceder em 
qualquer fase da licitação a diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo licitatório, não se evidenciando nenhum óbice ao procedimento das diligências solicitadas, 
nem acarretando prejuízo à Administração Pública. 
 
3.4 DO PARECER TÉCNICO DA DIPE/SMED ACERCA DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA APLICAÇÃO DA 
FÓRMULA PARA OBTENÇÃO DA MÉDIA PONDERADA  
 
Após análise de todos os documentos referentes à Proposta de preços e seus anexos do licitante 
classificado INSTITUTO CHAPADA DE EDUCACÃO E PESQUISA – ICEP, bem como a aplicação da 
fórmula para obtenção da média ponderada das propostas técnica e de preços, a DIPE se pronunciou 
emitindo Parecer Técnico em 07/01/2021, o qual se encontra acostado aos autos às fls. 1095-1096 e 
que fará parte integrante deste Relatório, informando o que segue, na íntegra: 
 
“DA ANÁLISE/PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO: 
 
Inicialmente, destaca-se as siglas para aplicação da fórmula do julgamento das propostas determinada pelo 
item 14.3.4 do Edital:  
 
NC: Nota de Classificação  
IT: Índice Técnico  
IP: Índice de Preço  
MP: Menor Preço Proposto  
PE: Preço da Proposta em Exame  
PT: Pontuação Técnica da Proposta em Exame  
MPT: Maior Pontuação Técnica 
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ICEP - INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA  
 
Em análise aos documentos apresentados relativos à proposta de preço, PROJETO BÁSICO do Edital da Tomada 
de Preços n.º 001/2020, passou a DIPE/SMED, a pontuar a documentação apresentada pelo licitante acima 
referenciado, encontrando os seguintes resultados:  
 
Inicialmente, obteve-se o Índice de Preços (IP) da licitante ICEP - Instituto Chapada de Educação e Pesquisa , 
na forma do item 14.3.8, PROJETO BÁSICO do Edital, que será utilizado como pontuação para as propostas de 
preço, mediante a aplicação da fórmula abaixo: 
 
IP= (MP / PE) x 100   
 
IP = (424.434,88 / 424.434,88) x 100 
 
IP = 100 
 
Desta forma, consigna-se a Proposta de Preço da licitante ICEP - Instituto Chapada de Educação e Pesquisa 
em 100 pontos. 
 
Em seguida, obteve-se o Índice Técnico (IT) da licitante ICEP - Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, na 
forma do item 14.3.6, PROJETO BÁSICO do Edital, mediante a aplicação da fórmula abaixo: 
 
IT = (PT / MPT) x 100  
 
IT = (27,5 / 27,5) x 100 
 
IT = 100 
 
Desta forma, consigna-se o Índice Técnico da licitante ICEP - Instituto Chapada de Educação e Pesquisa  em 
100 pontos. 
 
Por fim, foi determinada a Nota de Classificação (NC) da licitante ICEP - Instituto Chapada de Educação e 
Pesquisa na forma do item 14.3.5, PROJETO BÁSICO do Edital, mediante a aplicação da fórmula abaixo: 
 
NC = (IT x 50 + IP x 50) / 100  
 
NC = (100 x 50 + 100 x 50) / 100 
 
NC = 100 
 
PONTUAÇÃO MÁXIMA OBTIDA: 100 Pontos.” 

 
4. DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 
Do exposto, a Presidente e demais membros da COPEL, com base no que consta do Parecer Técnico 
da DIPE/SMED, parte integrante deste Relatório, RESOLVEM:  
 
4.1 Considerar CLASSIFICADO o licitante com o seu respectivo valor, índices e nota final de 
classificação, por ter atendido aos requisitos de classificação da técnica e preço constantes do Edital 
e do Anexo 1 – Projeto Básico, conforme Parecer Técnico e demais documentos acostados aos autos. 
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LICITANTE CLASSIFICADO 
VALOR GLOBAL DA 

PROPOSTA (R$) 
ÍNDICE 

TÉCNICO 
ÍNDICE DE 

PREÇO 
NOTA DE 

CLASSIFICAÇÃO 

INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E 
PESQUISA - ICEP 

424.434,88 100 100 100 

 
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA TÉCNICA E PREÇO E DO PRAZO RECURSAL 
 
O Resultado do Julgamento da Proposta de Preços e seus anexos, com o resultado da aplicação da 
fórmula para obtenção da média ponderada da Técnica e Preço, será enviado para publicação nos 
meios de comunicação oficiais, de acordo com o quanto indicado no presente Relatório, concedendo 
o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data posterior a publicação, de acordo 
com a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Após a publicação, não ocorrendo recurso nesta fase, em conformidade com o item 12.1.5.1 do 
Instrumento Convocatório, a Comissão convocará o licitante participante para a sessão pública de 
abertura e julgamento do Envelope “C” – Documentos de Habilitação, em conformidade com a 
legislação vigente, através de publicação nos meios de comunicação oficiais. 
 
Em, 07 de janeiro de 2021. 
 
 

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 


