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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA TECNICA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2019 – COMPEL 

PROCESSO N.º 00364.11.07.611.2019 
 
 
Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove às nove horas e cinco minutos, no Auditório da Coordenação de 
Materiais e Patrimônio – CMP da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco 
Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi aberta a sessão sob a condução da Presidente Ana Paula Souza Silva e membros 
da Comissão que abaixo assinam designadas pelo Decreto 7084/2019, para recebimento dos envelopes nº 01 Proposta 
Técnica, nº 02 Proposta de Preços e nº 03 Documentos de Habilitação, referente à Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA 
N° 0006/2019 – COMPEL, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para realizar a Estruturação do Sistema 
Próprio de Ensino Municipal e Formação de Docentes, do segmento da Educação Infantil a fim de atender a Rede Municipal da 
Secretaria da Educação do Município de Camaçari-BA.  Duas (02) empresas compareceram ao certame: EDUFORMA – 
EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME e AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, por seus representantes 
devidamente credenciados que assinam abaixo. 
 
A sessão teve inicio com o recebimento do credenciamento e dos envelopes 01, 02 e 03 apresentados pelas empresas acima 
citadas. Após conferência do credenciamento, verificou-se que as referidas empresas foram credenciadas.  A sessão prosseguiu 
com a abertura dos envelopes nº 01 – Proposta Técnica, das licitantes presentes, onde os mesmos foram conferidos e 
rubricados pela comissão e pelos licitantes presentes. A empresa AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL apresentou 
em original 10 (dez) exemplares de livros em suas vias originais e 06 dvd’s de série de livros como parte integrante de sua 
documentação para pontuação na Proposta Técnica. A empresa EDUFORMA – EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME 
apresentou em original 02 (dois) exemplares de livros em suas vias originais como parte integrante de sua documentação para 
pontuação na Proposta Técnica.  
 
A Presidente da Comissão solicitou dos representantes legais das empresas EDUFORMA – EDUCAÇÃO E CONSULTORIA 
LTDA – ME e AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, os respectivos originais das documentações que estavam em 
copia simples. A empresa AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, apresentou os originais que foram autenticados na 
própria sessão, porém alguns dos referidos documentos estavam em cópia simples e a representante legal estava sem os seus 
originais em mãos.  A empresa EDUFORMA – EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME, apresentou os originais que foram 
autenticados na própria sessão, porém alguns dos referidos documentos estavam em cópia simples e a representante legal 
estava sem os seus originais em mãos.   
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Franqueada a palavra os licitantes presentes para fins de questionamento, pelo representante legal da empresa EDUFORMA – 
EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – ME, foi dito que “no edital no item 9.5 que exige os originais ou autenticação de toda a 
documentação”. Dada a palavra ao representante legal da empresa AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, pela 
mesma foi dito que “ não tem nada a constar em Ata”. 
 
A Presidente suspendeu a sessão para análise detalhada da Proposta Técnica e divulgará o resultado no Portal de Compras: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Os envelopes nº 02 – Proposta de Preços e nº 03 Documentos de Habilitação, permanecerão 
lacrados e rubricados pelos presentes, em poder da comissão para abertura após julgamento da Proposta Técnica.  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>. 
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Machado Oliveira 
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Licitantes Presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES ASSINATURAS 
EDUFORMA – EDUCAÇÃO 
E CONSULTORIA LTDA – 
ME 

Lívia Margarida Brandão de 
Oliveira 

(38) 3821-3680 
email: 
eduformalicitacoes@gmail.com 

 

AVANTE EDUCAÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
 

Rita Margarete Moreira 
Santos 

(71) 3332-3344 
email: adm@avante.org.br 

 

 


