
 
 
 

 
 

 

 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 
 

 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
 

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 A – Propostas Técnicas: 12/11/2020 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. 
 
Ressalta-se, nesta oportunidade, que inobstante a ampla publicidade da referida Tomada de Preços, por meio 
do Diário Oficial do Município – DOM nº 7.810, Diário Oficial da União – DOU nº 195 e Jornal Correio da Bahia 
– pg. 13, todos de 09/10/2020, bem como pelo endereço eletrônico www.compras.salvador.ba.gov.br, apenas 
01 licitante compareceu em sessão pública. 
 
3.  DA ABERTURA DOS ENVELOPES A – PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
Após a abertura do Envelope A – Proposta Técnica do participante acima referenciado, em sessão pública do 
dia 12/11/2020 às 09h00min (fls. 314-315), a Presidente e demais membros da Comissão de Licitação 
constataram que a empresa INSTITUTO CHAPADA DE EDUCACAO E PESQUISA - ICEP não havia apresentado, 
no referido envelope, o CRC – Certificado de Registro Cadastral expedido pela Secretaria Municipal de Gestão 
– SEMGE, descumprindo desta forma o estipulado no item 5.1 do edital, não podendo participar da licitação 
em comento.  
 
No entanto, em caso de desclassificação ou inabilitação de todos os licitantes, a Comissão pode 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 nº 8.666/93,  bem como o disposto no item 12.6 do Instrumento Convocatório.  Desta forma, 
por se tratar de única licitante participante e prezando pelo Princípio da Economicidade e Razoabilidade, a 
Comissão decidiu em sessão invocar o item acima referenciado, ficando a licitante advertida e ciente do prazo 
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estipulado para apresentação do documento faltante, e caso não apresentasse a documentação seria 
considerada desclassificada.  
 
Em atendimento ao pleito, o licitante INSTITUTO CHAPADA DE EDUCACAO E PESQUISA – ICEP no dia 
subsequente à sessão pública, qual seja, 13/11/2020, enviou o CRC expedido pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari-BA, que o Instituto possui registro cadastral desde o ano de 2019 (fls. 576-577).  
 
Portanto, o documento enviado foi analisado e acatado pela Comissão Setorial Permanente de Licitação, que 
considerou sanada a pendência, não sofrendo o licitante com a desclassificação, tendo sido o mesmo 
devidamente juntado aos autos processuais conforme corrobora às fl. 577. 
 
4. DO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS E ANEXOS À DIRETORIA PEDAGÓGICA – DIPE 
 
O processo contendo a Proposta Técnica juntamente com os anexos, apresentado pelo licitante participante 
da Tomada de Preços em questão, foi encaminhado 13/11/2020 (fls. 361-578) para o setor técnico 
competente, Diretoria Pedagógica – DIPE/SMED, para análise e emissão de Parecer Técnico acerca da 
documentação solicitada no Anexo I – Projeto Básico daquela Diretoria, quanto à qualificação técnica. 
 
4.1 Das Diligências solicitadas pela DIPE 
 
Após iniciar a análise da Proposta Técnica, o setor técnico competente solicitou que fossem encaminhadas 
duas diligências ao INSTITUTO CHAPADA DE EDUCACAO E PESQUISA – ICEP, sendo a primeira diligência 
datada de 23/11/2020 e a segunda em 02/12/2020, para que o mesmo esclarecesse alguns itens exigidos no 
edital que não foram, a priori, encontrados na proposta apresentada pelo licitante, conforme documentos 
acostados aos autos nas fls.579 e fls. 880 e 881, respectivamente.  
 
Desta forma, a Comissão procedeu à primeira diligência, em 23/11/2020, junto ao referido licitante através do 
Ofício-COPEL n.º 043/2020 (fls. 580), bem como a segunda diligência através do Ofício-COPEL n.º 044/2020 
(fls. 884), ambos enviados através do e-mail corporativo desta Comissão.  
 
Em atendimento aos pleitos, em 25/11/2020, o INSTITUTO CHAPADA DE EDUCACAO E PESQUISA – ICEP 
encaminhou resposta à primeira diligência, conforme consta os documentos juntados às fls. 583 à 879 dos 
autos, bem como enviou resposta a segunda diligência em 04/12/2020 (fls. 886-1042), 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 25/11/2020 (fl. 879) e 
07/12/2020 (fl. 1043), para prosseguimento da análise da Proposta Técnica e 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. 
 
4.2 Do Parecer Técnico da Diretoria Pedagógica - DIPE 
 
Após análise de todos os documentos referentes à Proposta Técnica e depois de realizadas todas as 
diligências, a DIPE se pronunciou emitindo Parecer Técnico - Pedagógico nº 624/2020, em 07/12/2020, o qual 



 
 
 

 
 

 

 

se encontra acostado aos autos às fls. 1045-1048 e que fará parte integrante deste Relatório, informando o 
que segue, na íntegra: 

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO:  

Análise da Proposta Técnica / Proposta de Capacitação e anexos do Licitante Instituto Chapada de Educação e 
Pesquisa – ICEP, participante da Tomada de Preço 001/2020.  

FUNDAMENTAÇÃO DO PARECER:  

Em resposta a CIC 150/2020, constante do Volume 3 do Processo 2873/2019 relativo à Implementação e 
Consolidação da Política de Educação Integral na Rede Municipal de Ensino de Salvador, consideramos em 
relação à PROPOSTA TÉCNICA:  

A licitante participante, Instituto Chapada de Educação e Pesquisa – ICEP, apresenta proposta técnica coerente 
com as exigências dispostas no Projeto Básico constante do Processo em referência, considerando as 3 ações 
previstas pelo referido Edital, respeitando os objetivos e prazos estabelecidos, bem como as exigências de 
formação / qualificação da equipe técnica responsável pela execução do Projeto.  

De acordo com o Projeto Básico, item 14 (Critérios de Seleção) será atribuída pontuação máxima de 50 
(cinquenta) pontos para a PROPOSTA TÉCNICA, incluindo a formação acadêmica e experiência da equipe 
técnica e Empresa proponente.   De acordo com os documentos entregues no credenciamento como exigência 
da Tomada de Preços 001/2020, informamos a pontuação obtida no quesito técnica pela licitante, conforme 
abaixo:  

FORMAÇÃO ACADÊMICA DA EQUIPE DE TRABALHO – 20 PONTOS 

Itens a serem avaliados 
Pontuação para 
cada Diploma 

e/ou certificado 

Pontuação 
máxima 
admitida 

Pontuação 
Alcançada 

Pós-graduação em nível de Doutorado na área 
de educação e ensino, relacionado ao objeto. 

1,0 10,0 3,0 

Pós-graduação em nível de Mestrado na área 
de educação e ensino, relacionado ao objeto. 

0,7 7,0 5,0 

Pós-graduação em nível de Especialização na 
área de educação e ensino, relacionado ao 
objeto (mínimo de 360 horas). 

0,3 3,0 1,0 

TOTAL 20 9,0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA EQUIPE DE TRABALHO – 10 PONTOS 

Itens a serem avaliados 
Pontuação por 

projeto/atividades 
Pontuação 

máxima admitida 
Pontuação 
Alcançada 



 
 
 

 
 

 

 

Experiência profissional em empresas privados 
com estrutura organizacional de médio ou 
grande porte, na área de formação de 
educação. 

1,0 2,0 

 

2,0 

Experiência profissional em Órgãos da 
Administração Pública na área de formação de 
educação, na esfera Estadual. 

2,0 4,0 0,0 

Experiência profissional em Órgãos da 
Administração Pública na área de formação de 
educação na esfera Municipal. 

2,0 4,0 4,0 

TOTAL 10 6,0 

AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DA PROPOSTA – 20 PONTOS 

Itens a serem avaliados 
Pontuação por 

item 
Pontuação 

máxima admitida 
Pontuação 
Alcançada 

Comprovação de produção de módulo em 
ambientes virtuais de aprendizagem (10.1) 1,0 2,0 2,0 

Comprovação da produção de Plataforma on 
line para curso à distância (item 10.2) 

1,0 2,0 0,0 

Comprovação de elaboração de instrumentos 
de avaliação on line (item 10.3) 1,0 2,0 2,0 

Comprovação de realização de oficinas 
pedagógicas com educadores.            1,0 2,0 2,0 

Comprovação de realização de oficinas para 
pais e alunos. 

1,0 2,0 2,0 

 

Experiência na 
realização do 

objeto da parceria 
a ser celebrada. 

Acima de 04 anos 2,0 4,0 4,0 

Entre 03 e 04 anos 1,5 3,0 0,0 

Entre 02 e 03 anos 1,0 2,0 0,0 

Entre 01 e 02 anos 0,5 1,0 0,5 

TOTAL 20 12,5 

VALOR TOTAL NOTA TÉCNICA   27,5 

A licitante apresenta atestados de capacidade técnica dentro das exigências do Edital em referência, às quais 
consideramos de extrema relevância para a execução do objeto.  Destacamos também a produção da licitante 
em Plataformas virtuais disponibilizadas por diferentes municípios, o que em contexto de pandemia 
apresenta-se como experiência altamente relevante.  

Diante do exposto e da documentação acostada ao Processo de nº 2873/2019, Tomada de Preço de nº 
001/2020, esta Diretoria Pedagógica – DIPE CONFIRMA que a empresa Instituto Chapada de Educação e 
Pesquisa – ICEP encontra-se capacitada e apta, do ponto de vista técnico, para realizar itens específicos da 
proposta. 



 
 
 

 
 

 

 

5. DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 
Do exposto acima, a Presidente e demais membros da Comissão, após análise do referido Parecer Técnico - 
Pedagógico e da documentação técnica do licitante, RESOLVEM:  
 
5.1 Considerar CLASSIFICADO o licitante a seguir, por ter cumprido a todos os requisitos editalícios referente à 
Proposta Técnica e quanto à pontuação máxima obtida, conforme parecer da DIPE e documentos acostados 
aos autos: 

 
6. DA DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA COM A RESPECTIVA PONTUAÇÃO OBTIDA E 
DA FASE RECURSAL  
 
O Resultado do Julgamento das Propostas Técnicas e seus anexos 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 12.1.4.1 do Instrumento 
Convocatório, a Comissão convocará o licitante participante para a sessão pública de abertura e julgamento do 
Envelope “B” – Propostas de Preços, em conformidade com a legislação vigente, através de publicação nos 
meios de comunicação oficiais. 
 
 
Em, 07 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 

LICITANTE CLASSIFICADO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA OBTIDA 

INSTITUTO CHAPADA DE EDUCACÃO E PESQUISA - ICEP 27,5 


