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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPE  

CONCORRÊNCIA n.° 0019/2019 – COMPEL 

PROCESSO n.° 01011.11.07.611.2019 
 

 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, no Auditório da 

Diretoria de Compras do Município de Camaçari, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, designada pelo 

Decreto Municipal n.º 7143/2019, de 03 de setembro de 2019, reuniu-se para recebimento dos envelopes de Documentos de 

Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preços referentes à Concorrência n.º 0019/2019 – COMPEL, cujo objeto refere-se 

à Contratação de Empresa Especializada para realizar a Estruturação do Sistema Próprio de Ensino Municipal e Formação 

de Docentes, do segmento do ENSINO FUNDAMENTAL a fim de atender a Rede Municipal da Secretaria da Educação do 

Município de Camaçari – BA. 

 

Participaram do certame as empresas: 1. EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME (Representante legal: 

Antônio Pedro da Silva); 2.  INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA – ICEP (Representante legal: Ana Carine 

Assis Azevedo Souza). 

 

 A empresa EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME declarou está enquadrada como Empresa de Pequeno 

Porte ou Microempresa, fazendo jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações 

posteriores. A Presidente submeteu aos licitantes presentes para rubrica e verificação dos credenciamentos e em seguida foi 

aberto o envelope nº 01 – Documentos de Habilitação das empresas participantes do certame. 

 

Após análise da documentação de habilitação apresentada pelas empresas EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA 

– ME e INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA – ICEP a Presidente da Comissão de Licitação e seus membros 

que abaixo assinam decidiram pela Habilitação das referidas empresas por atenderem as exigências do Edital.   A Presidente 

submeteu os documentos de habilitação aos licitantes presentes para rubrica e verificação dos mesmos.  

 

Dada a palavra aos licitantes, pelo representante legal da empresa INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA – 

ICEP foi dito que “a empresa EDUFORMA não atendeu ao item 7.5.4 comprovando a execução de parte do objeto licitado no 

que se refere apenas a formação de docentes não comprovando execução pertinente a estruturação de sistema próprio de 

ensino municipal não obstante considerando tratar-se de licitação do tipo técnica e preço e por uma questão de celeridade 
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processual e  por ter oportunidade de análise aprofundada da qualificação técnica, o INSTITUTO CHAPADA abdica do direito de 

recurso”.  

 

Pelo representante legal da empresa EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME foi dito que “abdica do direito de 

recurso”.  

 

Registrada a presença dos representantes das empresas participantes do certame, a Comissão, amparada no art. 109, § 1º, da 

Lei Federal nº 8.666/93, tendo os mesmos declinado expressamente do direito de interpor recurso acerca da decisão do 

Julgamento da Habilitação das mesmas a Presidente da Comissão e os membros presentes deram seguimento ao certame 

abrindo o Envelope de nº 02 – Propostas Técnica apresentados pelas empresas EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA 

LTDA – ME e INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA – ICEP, onde os mesmos foram conferidos e rubricados 

pela comissão e pelos licitantes presentes. Os documentos que foram apresentados em cópia simples pela empresa 

EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME e INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA – ICEP, 

foram autenticados na própria sessão pelos membros da Comissão.  A sessão foi suspensa em virtude do horário de almoço e o 

retorno marcado para as 14:00 horas.  

 

Ás quatorze horas e cinco minutos no Auditório da Diretoria de Compras do Município de Camaçari, foi dado seguimento a vistas 

e rubricas dos documentos da Proposta Técnica das empresas EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME e 

INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA – ICEP, pelos prepostos das mesmas já credenciados na sessão.  

 

Dada a palavra aos licitantes: Pelo representante legal da empresa INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA – 

ICEP foi dito que” Em relação aos documentos apresentados em cópia simples sem apresentação do original que devem ser 

desconsiderados na análise; Foi observado que não há comprovação de vínculo dos profissionais que embora não haja 

regramento no edital é uma condição importante a ser verificado junto a empresa e os profissionais mencionados na proposta 

técnica; Que os itens 8.1 e 8.2 do Termo de referência tratam do perfil e experiência da empresa, sendo que a EDUFORMA 

trouxe basicamente dos profissionais sendo que os atestados para a comprovação da capacidade técnica operacional não 

abragem a totalidade do objeto licitado; Apresentou dentre os profissionais apenas 1(um)  com Doutorado, Graduado e Pós 
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Graduado em área diversa da educação; Existência de Proposta de Preços  dentre os documentos da Proposta Técnica, o que 

viola o princípio do sigilo das propostas”.  

 

Pelo representante legal da empresa EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME foi dito que” Na página 8 item 

8.5.1 solicita que a proposta técnica seja elaborada de acordo com o solicitado no Anexo I iniciando da página 19 e finalizando 

na página 42 onde na página 41 está escrito Anexo I Proposta Orçamentária da Secretaria Municipal da Educação de Camaçari, 

sendo assim não estamos em desacordo com o edital, pedimos a desclassificação da empresa concorrente por não está 

seguindo o item 8.5.1 do edital por completo.”  

 

A Presidente suspendeu a sessão para análise detalhada da Proposta Técnica das empresas e divulgará o resultado no Portal 
de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br e em Diário Oficial.  Os envelopes nº 03 Proposta de Preços, devidamente 
lacrados e rubricados pelos representantes das licitantes ficarão em poder da comissão até a decisão final da Comissão Técnica 
que será designada pela Secretaria de Educação acerca da Nota Técnica das referidas empresas.  Nada mais havendo digno 
de registro, lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes.  
 

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>. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
     
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente                                        

 
 

Aricele Guimarães Machado Oliveira 
Membro 

 
 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Membro 

 
 

Aline Oliveira da Silva Almeida 
Membro 

 

 

 

Licitantes presentes: 
 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/ E-MAIL ASSINATURA 

EDUFORMA EDUCAÇÃO E CONSULTORIA 

LTDA – ME 
Antônio Pedro da Silva 

(38) 998932792 
eduformalicitacoes@gmail.com 

 

INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E 
PESQUISA – ICEP 

Ana Carine Assis Azevedo 
Souza 

(73) 981388528 
contato@respublicae.com.br 

 

 


