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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 0207/2021 (PRESENCIAL) – COMPEL 

  PROCESSO Nº 00256.11.07.611.2021 
 
Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, no Auditório da Diretoria de Compras – DICOMP da Secretaria de 
Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada a abertura da Licitação 
na Modalidade Pregão n.º 0207/2021, na forma Presencial, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços especializados envolvendo a 
área de gestão de projetos e processos de negócio, levantamento de necessidades, desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação 
e sustentação do ambiente computacional da Secretaria da Fazenda, conforme especificações constantes nos Anexos parte integrante deste Edital, sob a 
condução da Pregoeira, Wadna Cheile Melo da Costa e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 7468/2021. 01 (uma) empresa 
compareceu ao certame (por seu representante que assina abaixo). A Pregoeira abriu a sessão, solicitando a Declaração de Atendimento às Condições de 
habilitação, a comprovação de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa e identificação e credenciamento dos representantes das 
licitantes presentes. Em seguida solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. A 
Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas tiverem propostas desclassificadas, ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do contrato 
pela empresa vencedora. Após este a empresa será convidada através do Portal de Compras de Camaçari, na página onde se deu a publicação do aviso da 
licitação. Se as licitantes que não resgatá-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. A Pregoeira, dando seguimento à sessão, 
solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) / LOTE 

01 
AVANSYS TECNOLOGIA LTDA 9.840.633,60 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira e equipe de apoio em encaminhar ao licitante presente, para fins de 
vistas e rubrica. 
 
 
LOTE 01 
 
A licitante AVANSYS TECNOLOGIA LTDA, única participante do certame, ofertou o valor global de R$ 9.840.633,60 (nove milhões oitocentos e quarenta 
mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos). A Pregoeira procedeu com a negociação direta e pela licitante foi dito que poderia reduzir para o 
valor global de R$ 9.806.995,20 (nove milhões oitocentos e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação realizada por técnicos da 
Secretaria da Fazenda (conforme parecer anexado aos autos), a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, 
portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra ao licitante para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, foi dito que abre 
mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
 
 
 

E S T A D O  D A  B A H I A
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D  
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Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL DO 
LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 AVANSYS TECNOLOGIA LTDA 9.806.995,20 ADJUDICADO 
 
A Pregoeira comunicou que as licitantes cujas propostas foram adjudicadas e ofertaram preços na disputa, deverão apresentar proposta reformulada no 
prazo de 24h, contadas do encerramento desta sessão. 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - 
campo <ANEXOS>. 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 

 
Wadna Cheile Melo da Costa 

Pregoeira 

 
 

 
Aricele Guimarães Machado Oliveira 

Apoio 

 
 

 
Michelle Silva Vasconcelos  

Apoio 

 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 
AVANSYS TECNOLOGIA LTDA JUSSARA ANDRADE DE OLIVEIRA (71) 98119-7811  

 

 

http://www.compras.camacari.ba.gov.br/
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