
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

 
RELATÓRIO FINAL 

 
1. DADOS GERAIS 
 
1.1 Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº 001/2019 
 
1.2 Objeto: a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de elaboração e 
compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de 
reconstrução do CMEI UNIÃO BOCA DO RIO da Secretaria Municipal da Educação – SMED, no regime de 
contratação integrada previsto na lei nº 12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus 
anexos. 
 
1.3 Processo nº: 2758/2019 
 
1.4 Data de Abertura dos Envelopes 01 – Propostas Técnicas: 17/10/2019 às 09h30min  
1.5 Data de Abertura dos Envelopes 02 – Propostas de Preços: 28/11/2019 às 09h30m 
1.6 Data de Abertura do Envelope 03 – Habilitação: 26/12/2019 às 08h30m 
 
1.5 LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. CONSÓRCIO COMTECH/FPE  
2. CONSÓRCIO QG/GLOBO  
3. CONSÓRCIO CS/GBM  
4. CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA  
5. PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA  
 
2. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS FASES DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS, 
PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO 
 
Após a análise dos documentos das Propostas Técnicas e de Preços pelo setor técnico competente, 
DIRE/SMED com emissão de Parecer Técnico e Relatório da COPEL, os quais se encontram acostados aos 
autos, passa-se a pontuar: 
 
2.1 Licitantes Classificados nas Propostas Técnicas:  

 
2.2 Licitante Desclassificado na Proposta Técnica:  
 

LICITANTE DESCLASSIFICADO MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO 

CONSÓRCIO QG/GLOBO 

 Não alcançou a pontuação mínima na análise dos atestados 
técnicos profissionais e operacionais, deixando de atender aos 
requisitos da Proposta Técnica solicitada no item 08 do Anexo I 
do Edital. 

 
 
 
 
 

LICITANTES CLASSIFICADOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA OBTIDA 

CONSÓRCIO CS/GBM 195 

CONSÓRCIO COMTECH/FPE 185 

PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 180 

CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA 170 
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2.3 Licitantes Classificados nas Propostas de Preços (técnica e preço) 
 

LICITANTES 
CLASSIFICADOS 

VALOR 
GLOBAL DA 
PROPOSTA 

(R$) 

NOTA DA 
PROPOSTA 

TÉCNICA 

NOTA DA 
PROPOSTA  
DE PREÇOS 

NOTA FINAL DA 
LICITANTE 

CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA 3.419.149,07 170 200 191,00 

CONSÓRCIO COMTECH/FPE 3.813.958,25 185 179,30 181,01 

CONSÓRCIO CS/GBM 4.097.948,46 195 166,87 175,31 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

 
4.463.440,09 

 
180 

 
153,21 

 
161,24 

 
2.4 Licitante Habilitado 
Após abertura do Envelope C – Habilitação do licitante classificado em 1º lugar, em sessão pública do dia 
26/12/2019 às 08h30m, em cumprimento ao regramento do art. 89 do Decreto Municipal nº 24.868/2014 
e item 12.1.12 do edital, com análise dos documentos das consorciadas pela Comissão de Licitação, bem 
como dos documentos técnicos por técnico da DIRE/SMED, conforme Relatório de Julgamento de 
Habilitação da COPEL acostado aos autos, e constatado o cumprimento dos requisitos editalícios do item 
11 do edital e seus subitens, declarou-se HABILITADO e VENCEDOR DO CERTAME o licitante CONSÓRCIO 
SALVADOR EDUCA, o qual obteve nota da proposta técnica de 170 pontos, nota da proposta de preços de 
200 pontos e nota final de 191,00, bem como proposta válida no valor gobal de R$ 3.419.149,07 (três 
milhões, quatrocentos e dezenove mil, cento e quarenta e nove reais e sete centavos). 
 
3. DA FASE RECURSAL  
De acordo com o Art. 94 do Decreto Municipal nº 24.868/2014, a fase recursal é única, após o término da 
fase de habilitação. 
 
Ainda de acordo com o Art. 95 do Decreto epigrafado, os licitantes que desejarem recorrer em face do 
julgamento da proposta ou da habilitação deverão manifestar imediatamente, após o término de cada 
sessão, a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão. 
 
- Publicado o Resultado do Julgamento das Propostas Técnicas nos meios de comunicação oficiais, 
conforme documentos acostados aos autos, ocorreu manifestação da intenção de recorrer dessa fase, 
pelos licitantes PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, CONSÓRCIO CS/GBM, CONSÓRCIO 
SALVADOR EDUCA, CONSÓRCIO COMTECH/FPE, conforme documentos acostados aos autos. 
 
- Publicado o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços com a média ponderada da técnica e 
preço nos mesmos meios de comunicação oficiais, conforme documentos acostados aos autos, houve 
manifestação acerca da intenção de recorrer pelo licitante CONSÓRCIO CS/GBM. 
 
- Publicado o Resultado de Julgamento de Habilitação com a declaração do vencedor do certame, nos 
mesmos meios de comunicação oficiais, conforme documentos acostados aos autos, dentro do prazo 
para apresentação das razões dos recursos pelos licitantes que manifestaram previamente a intenção 
de recorrer, houve pronunciamento apenas do licitante CONSÓRCIO CS/GBM, conforme Recurso 
Administrativo acostado aos autos entregue na sala da COPEL, tempestivamente, em 03/01/2020 (fls. 
2401-2418). 
 
O Recurso foi encaminhado para a DIRE/SMED em 14/01/2020 para pronunciamento, por tratar-se de 
questões eminentemente técnicas, a qual se pronunciou entendendo ser pertinente o pedido de 
alteração da nota técnica do recorrente, conforme documento acostado às fls. 2427-2428 dos autos, 
mas mantendo a decisão em considerar a maior nota final de 191,00, a do CONSÓRCIO SALVADOR 
EDUCA. 
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Em 15 e 16/01/2020, foi publicado nos meios de comunicação oficiais o Aviso de Interposição de 
Recurso (fls. 2422 e2424) concedendo o prazo para as contrarrazões, bem como, disponibilizado no 
endereço eletrônico www.compras.salvador.ba.gov.br o Recurso Administrativo (fls. 2423) dos autos. 
 
Dentro do prazo para apresentação das contrarrazões, nenhum licitante se manifestou. 
 
A COPEL com base no parecer da DIRE julgou o recurso PROCEDENTE retificando a nota técnica do 
recorrente para 200 pontos, mas manteve a decisão quanto à declaração do vencedor com a maior 
nota final de 191,00, a do CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA, sendo esta decisão homologada pela 
autoridade superior, o Senhor Secretário Municipal da Educação, conforme Julgamento do Recurso 
acostado às fls. 2442-2445 dos autos.  
 
4. DA DECISÃO FINAL DA COPEL 
 
Do exposto acima, a Presidente e demais membros da COPEL após constatado o cumprimento de todos os 
requisitos editalícios quanto à Proposta Técnica, Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, 
mantém a decisão em considerar VENCEDOR DO CERTAME, o licitante CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA, o 
qual obteve nota da proposta técnica de 170 pontos, nota da proposta de preços de 200 pontos e nota 
final de 191,00, bem como proposta válida no valor gobal de R$ 3.419.149,07 (três milhões, 
quatrocentos e dezenove mil, cento e quarenta e nove reais e sete centavos). 
 
Do exposto, após a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, bem como da homologação do certame 
pela autoridade superior, o resultado do julgamento do recurso e final da licitação adjudicada e 
homologada, bem como, o valor do orçamento estimado do presente certame (art. 48 do Decreto 
Municipal n º 24.868/2014), será encaminhado para publicação nos meios de comunicação oficiais. 
 
À consideração superior para conhecimento e deliberação acerca da Adjudicação e Homologação do 
certame. 
 
Em, 24 de janeiro de 2020. 
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                                                                          PORTARIA Nº 378/2019 
 

Hilaise Santos do Carmo 
PRESIDENTE DA COPEL 

 
 

                                   
Jussara Couto Morais                                                                          Williana Morais da Silva 
       MEMBRO                                                                                                     MEMBRO  
 
 
 
Iris Tatiuse Silva Ribeiro                                                             Albino Gonçalves dos Santos Filho                    
        MEMBRO                                                                                                     MEMBRO 
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