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RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL E PROPOSTA TÉCNICA  
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
 
Trata-se do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, oriundo do processo nº 3532/2020-SMED, que 
tem por objeto Seleção de entidades educacionais que ofertem ensino superior no Município do 
Salvador ou região metropolitana, públicas ou privadas e que estejam regularmente constituídas, 
interessadas em firmar com a Administração Municipal parceria, por meio de Acordo de 
Cooperação Técnica, para disponibilizar professores e estudantes estagiários das áreas de 
Psicologia, Pedagogia e Serviço Social, para realização das ações multiprofissionais do Projeto 
“Educação e Resiliência: caminhos para efetivação de ações multiprofissionais durante e pós-
pandemia”. 
 
A seguir, relatam-se as ocorrências do Chamamento em questão: 
 
A convocação dos interessados ocorreu mediante publicação do aviso do Chamamento no Diário 
Oficial do Município - DOM e Jornal Correio da Bahia, todos de 11/08/2020, bem como nos 
endereços eletrônicos www.compras.salvador.ba.gov.br e www.educacao.salvador.ba.gov.br, 
conforme documentos acostados aos autos. 
 

1. DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
 

Após a publicação, compareceu à sala da COPEL entidade que apresentou os Envelopes nº 01 - 
contendo os documentos de habilitação jurídica e fiscal a serem analisados pela Comissão Setorial 
Permanente de Licitação e o Envelope nº 02 - contendo a Proposta Técnica, para ser analisado 
pelo setor técnico competente formado pela Comissão de Seleção Técnica ora designada pela 
Portaria nº 162/2020. 
 
O Instrumento Convocatório estabeleceu que o prazo para recebimento dos envelopes seria de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da publicação do Aviso do Chamamento nos meios de 
comunicação. Sendo assim, o prazo expirou em 26/08/2020. 
 
Vale ressaltar, que a Administração Pública está sempre constrangida a adotar a alternativa que 
melhor prestigie a racionalidade do procedimento e de seus fins. Por conseguinte, diante da 
necessidade iminente do objeto, o setor técnico solicitou a prorrogação do prazo por mais 30 
(trinta) corridos através da CI nº 246/2020 emitida em 26/08/2020 e que segue acostada aos 
autos. 
 
Pelo exposto, esta COPEL, com respaldo da Comissão de Seleção Técnica, deu publicidade ao ato 
através do Diário Oficial do Município – DOM nº 7.776 e Jornal Correio da Bahia – fls. 11, ambos 
de 02/09/2020, prorrogando o prazo para recepção dos envelopes até o dia 01/10/2020, e os 
mesmos continuarão sendo analisados e julgados sem prejuízo do Interesse Público. 
 

2. DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL 
 
Dada a publicização dos atos, compareceu à sala da COPEL, em 25/08/2020, a entidade CENTRO 
UNIVERSITÁRIO – UNIRB (UNIRB – Universidade Regional Brasileira S.A), CNPJ nº 

http://www.compras.salvador.ba.gov.br/
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28.844.791/0001-55 apresentando os Envelopes nº 01 - contendo os documentos de Habilitação 
Jurídica e Fiscal a serem analisados pela Comissão Setorial Permanente de Licitação e o Envelope 
nº 02 - contendo a Habilitação Técnica para ser analisado pelo setor competente formado pela 
Comissão de Seleção Técnica devidamente instituída.  
 

2.1 DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PELA COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 
No que tange o ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL – da 
interessada, este foi recebido, aberto e analisado pela Comissão Setorial Permanente de Licitação 
em cumprimento ao item 11.2 do Ato convocatório, a seguir: 
 

11.2 A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL terá 
atribuição de abrir os envelopes e decidir acerca da habilitação. 

 
Isto posto, após análise apurada dos documentos de habilitação jurídica e fiscal, estabelecidos no 
subitem 8.2.1 do Anexo I - Termo de Referência do Ato Convocatório, pela Comissão Setorial 
Permanente de Licitação, foram verificados os documentos a seguir da entidade: Cópia do Estatuto 
Social devidamente registrado na forma da lei; Cópia legível da Ata de Eleição e Posse da atual 
Diretoria da ENTIDADE registrada na forma da Lei; Cópia do documento de identidade e CPF do 
representante da instituição, com fé pública; Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ); Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União, abrangendo as Contribuições Sociais, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/2014; 
Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual da sede da Entidade, através da 
Certidão Negativa de Débitos Referentes a Tributos Estaduais; Prova de regularidade para com a 
Fazenda Pública Municipal da sede da Entidade, através da Certidão Negativa de Débitos 
Referentes a Tributos Municipais; Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, mediante apresentação de Certificado de Regularidade da Situação/CRF-FGTS; Prova de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440/2011; Certidão Negativa de 
Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial e Cópia do Alvará de Localização, vigente, expedido 
pelo órgão competente, conforme documentos acostados aos autos.  
 

3. DO ENVIO DA PROPOSTA TÉCNICA PARA ANÁLISE E PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
TÉCNICA 
 
O envelope nº 02, contendo a Proposta Técnica da entidade interessada em participar do 
Chamamento, foi enviado por esta COPEL, através da Comunicação Interna de n.º 127/2020, 
enviada em 26/08/2020, para a Comissão de Seleção Técnica competente, para análise da 
Proposta Técnica, com a respectiva emissão de Parecer. 
 

3.1 DO PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO TÉCNICA 
 

Após análise da PROPOSTA TÉCNICA, a Comissão de Seleção Técnica pronunciou-se, através da 
Comunicação Interna nº 400/2020 emitida em 14/09/2020, contendo o Relatório Técnico de 
Julgamento da Proposta Técnica da Entidade supramencionada, que se encontra acostado aos 
autos e é parte integrante deste Relatório, sinalizando o que segue: 
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PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA TÉCNICA: 
 

“A Instituição tem os seguintes dados de identificação: 
 

CNPJ 28.844.791/0001-55 

RAZÃO SOCIAL UNIRB - UNIVERSIDADE REGIONAL BRASILEIRA S.A. 

NOME FANTASIA CENTRO UNIVERSITÁRIO – UNIRB 

ENDEREÇO Av. Tamburugy, 474 

BAIRRO Patamares 

E-MAIL mec@unirb.edu.br 

RESPONSÁVEL Carlos Joel Pereira 

TELEFONE (71) 3368-8348 

 
DOCUMENTOS ANALISADOS: 
 
Dos documentos entregues no envelope 02 da proposta técnica do 
Chamamento foram analisados os seguintes documentos: 
 
 FICHA DE DADOS CADASTRAIS 
 
A proposta técnica apresentada informa os dados cadastrais da Instituição, 
integralmente preenchida atendendo às especificações contidas no Edital nº 
001/2020. 
 
 PLANEJAMENTO OPERACIONAL 
 
A entidade indicou a área técnica de interesse para atuar no referido Projeto, 
apresentou o nome da coordenadora responsável, Regiane Jesus Amorim, a 
quantidade de professores que serão disponibilizados, 02 ao todo e, a 
quantidade de estudantes estagiários que serão disponibilizados, 10 ao todo. 
Também informou uma proposta de desenvolvimento e execução do Projeto, 
de acordo com o Edital 001/2020. 
 
 ATO AUTORIZATIVO 
 
A Instituição de ensino apresentou o Ato de Autorização para funcionamento 
do ensino superior, emitido pelo Diário Oficial da União autorizando o 
funcionamento do Centro Universitário Regional do Brasil. Também 
apresentou um processo, solicitando ao MEC a transferência de mantença do 
Centro Universitário – UNIRB, para a mantenedora adquirente – 
Universidade Regional Brasileira na forma de aditamento ao ato autorizativo 
da mantenedora interessada. O processo foi deferido, porém, não foi 
apresentado Diário oficial com a mudança. 
 
 DECLARAÇÕES 
 
A Instituição apresentou à declaração do trabalho do menor, a de pleno 
conhecimento e atendimento as exigências de habilitação, a declaração de 
idoneidade/fato impeditivo, e, por fim, a procuração para a prática de atos 
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concernentes ao chamamento público, todas em consonância com o Edital 
001/2020. 
 
CONCLUSÃO 
 
Diante das análises dos documentos anexados ao processo do 
CHAMAMENTO PÚBLICO – EDUCAÇÃO E RESILIÊNCIA atestamos que a 
Instituição, UNIRB - Universidade Regional Brasileira S.A está habilitada e sua 
documentação é satisfatória para o alcance dos objetivos educacionais 
previstos no Edital”. 

 

4. DA DECISÃO FINAL PELA COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
Após análise e constatação da conformidade dos documentos de habilitação jurídica e fiscal pela 
Entidade, a Presidente e demais membros da Comissão, subsidiadas pelo Parecer da Comissão de 
Seleção Técnica, em consonância com o item 11.1 do Instrumento Convocatório, decidiram 
declarar HABILITADA a Entidade UNIRB - UNIVERSIDADE REGIONAL BRASILEIRA S.A., por ter 
cumprido todos os requisitos habilitatórios e de técnica do Edital e seus anexos. 
 

5. DA DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA TÉCNICA E DA FASE 
RECURSAL  
 
Registra-se que o Resultado do Julgamento de Habilitação e Proposta Técnica do referido 
CHAMAMENTO PÚBLICO será divulgado no Diário Oficial do Município – DOM e em Jornal de 
grande circulação, concedendo-se o prazo para interposição de recurso, conforme o estipulado no 
item 12.4 do Edital e na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Do exposto, encaminham-se os autos ao Gabinete do Senhor Secretário para conhecimento e 
autorização da publicação do Resultado do Chamamento Público em questão nos meios oficiais de 
comunicação, com posterior envio ao setor competente para as providências cabíveis quanto à 
celebração do Acordo de Cooperação, se for o entendimento. 
 

 Em, 14 de setembro de 2020. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
Portaria nº 378/2019 

 
Hilaise Santos do Carmo 
PRESIDENTE DA COPEL 
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