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ATA DA SESSÃO PÚBLICA ABERTURA DE PROPOSTA TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA n.° 0035/2019 – COMPEL 

PROCESSO n.° 01809.11.07.611.2019 
 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas e cinco minutos, na sala da COMPEL localizada na Diretoria 

de Compras do Município de Camaçari, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n.º 

7313/2020, reuniu-se para a abertura do Envelope de Proposta Técnica referente à Concorrência n.º 0035/2019 – 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 da EDUCAÇÃO INFANTIL a fim de atender a Rede Municipal da Secretaria da Educação do Município de 

Camaçari – BA.  Participaram do certame as empresas: PROSE7E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI por seu representante legal já 

credenciado no referido certame e a empresa FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL FADURPE –  

que credenciou o Srº Florisvaldo de Oliveira, para representa lá, conforme documentação anexa aos autos. 

 

Dando seguimento foi verificado a inviolabilidade dos envelopes nº 02 – Proposta Técnica e nº 03 Proposta de Preços que estavam em 

poder da comissão. Ato contínuo a Presidente da Comissão abriu os envelopes de Documentação Técnica das empresas FUNDAÇÃO 

APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FARDUPE e PROSE7E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI ora 

habilitadas para o referido certame.   

 

No decorrer da sessão a representante legal da empresa AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, protocolou representação 

contra a decisão que a inabilitou no referido certame, bem como solicitou a retirada da bolsa que continha sua documentação técnica. Tal 

fato foi comunicado de imediato aos prepostos das empresas PROSE7E e FARDUPE que solicitaram vistas e cópias da referida 

representação sendo os mesmos atendidos conforme solicitação em anexo aos autos.  

 

Após análise da documentação de habilitação apresentada pelas empresas foi verificado que: A empresa FUNDAÇÃO APOLÔNIO 

SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FARDUPE apresentou em sua proposta técnica plano de trabalho informando a  

composição de custo dos serviços ora licitados na Concorrência 0035/2020. A empresa PROSE7E apresentou atestados em cópia simples 

que foram autenticados na própria sessão e os termos de anuência dos profissionais indicados pela referida empresa estavam em cópia 
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simples porém os originais não estavam na mão do preposto para realizar a autenticação. Vale salientar que os mesmos poderão ser 

apresentados posteriormente para a referida autenticação caso a Comissão entenda como necessário para dá continuidade ao certame. A 

presidente da Comissão encaminhou a documentação para vistas e rubricas dos representantes legais das empresas PROSE7E e 

FARDUPE. 

 

Dada a palavra para fins de questionamentos pela representante legal da empresa PROSE7E foi dito que: “gostaria de registrar que a 

proposta técnica apresentada pela FARDUPE consta a apresentação dos valores finais que deveriam está apenas no envelope de preços 

bem como a ausência dos atestados solicitados nos itens 7.1, 7.2, 7.3 do anexo I do Edital”;  Pela representante legal da empresa 

FARDUPE foi dito que: “ não tem nada a constar em ata”.   

 

A Presidente da Comissão de Licitação e seus membros que abaixo assinam suspenderam a sessão para que a Comissão Técnica 

designada pela Secretaria de Educação possam analisar a Documentação Técnica e emitir Parecer que será divulgado pela COMPEL em 

Diário Oficial e no endereço eletrônico do Portal de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br.   
 

Os envelopes nº 03 Proposta de Preços, ficaram devidamente lacrados e já rubricados pelos representantes em poder da Comissão até a 

decisão final acerca da análise das Propostas 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>. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
     
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente                      

 
 

Thatiana Campos Dacttes 
Membro 

 
 

Vanuzia da Silva Guedes 
Membro 

 
 

Monique de Jesus Fonseca Senra 
Membro 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/ E-MAIL ASSINATURA 

FADURPE – FUNDAÇÃO APOLÔNIO 

SALLES DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL 

Florisvaldo de Oliveira 
(71) 992335428 

email: juniorlacus@yahoo.com.br 
 

PROSE7E SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

EIRELI 
Liliane Alcântara de 

Almeida 
(71) 988979774 

email: anasuelipinho@yahoo.com.br 

 

 


