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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 093/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00576.11.07.611.2017 
 
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 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 realizada sob a 
condução da Pregoeira Monique de Jesus Fonseca e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar 
seguimento ao certame em decorrência da desclassificação e consequentemente inabilitação da licitante ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E 
PROJETOS LTDA, concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 093/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Contratação de empresa 
especializada para licenciamento de uso de Sistema integrado em ambiente web para Contabilidade Pública, Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Plano Plurianual, Portal da Transparência Pública Municipal, Tesouraria, Contratos, Convênios, Protocolo, Gestão de Compras, 
Licitação, Almoxarifado e Patrimônio, Sistema de Gestão de Medicamentos e Utensílios Médicos Descartáveis (Farmácia e Almoxarifado). 
 
..................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 10/11/2017.................................................................................. 
(...) 
 
Concluída a Demonstração da Prova de Conceito no que se refere ao item 5 , cuja análise foi realizada etapa por etapa, a Comissão de análise e apuração, 
julgou e considerou que a empresa ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, não atendeu de forma completa e satisfatória, o  percentual 
de 100% (cem por cento) para as características gerais de tecnologia e segurança do ambiente operacional dos sistemas referente ao Item 5 módulos (I – 
Arquitetura, II – Tecnologia, III – Ambiente, IV – Usabilidade, V – Segurança e VI - Auditoria), conforme os motivos expostos nas tabelas acima. 
 
Dessa forma, de acordo com o disposto no subitem 11.1 do Edital, devido ao não atendimento das exigências, bem como às especificações constante no 
Anexo I, a licitante ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, está desclassificada e por consequência inabilitada por não obter o percentual 
de 100% (cem por cento), conforme exigido no item 12 do instrumento convocatório. 
 
Ato contínuo em conformidade com as exigências editalícias a Pregoeira e sua equipe de apoio convoca a licitante FREIRE INFORMÁTICA LTDA, segunda 
classificada no certame para abertura do envelope de habilitação, a ser realizada em sessão pública no dia 13/11/2017 ás 14h00min no Auditório da 
Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP. 
 
(...) 
.........................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 08/11/2017.......................................................................... 
 
Participaram da sessão de reabertura os representantes legais das licitantes: FREIRE INFORMÁTICA LTDA, representante legal (Dijalma Guimarães 
Passos Sales), ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA representante legal (Paulo Cesar Lordelo de Oliveira) e GPI SISTEMAS LTDA 
ME (João Gabriel Guerrieri Macêdo) já credenciados na sessão do dia 08/11/2017. 
 
A Pregoeira iniciou a sessão informando o resumo da sessão pública realizada no dia 10/11/2017. Em virtude da desclassificação e consequentemente 
inabilitação da licitante ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, por não atender forma completa e satisfatória, o percentual de 100% 
(cem por cento), para as características gerais de tecnologia e segurança do ambiente operacional dos sistemas referente ao Item 5. Dessa forma a 
Pregoeira decidiu convocar a segunda classificada no certame a licitante FREIRE INFORMÁTICA LTDA, que ofertou valor global R$1.400.000,00 (hum 
milhão e quatrocentos mil reais), dentro do estimado pela administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote único. 
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A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com abertura do envelope n.º 02 – Documentos de Habilitação da empresa FREIRE INFORMÁTICA LTDA e 
iniciaram a análise dos documentos e conferência das autenticidades dos documentos emitidos via internet, procederam com a habilitação da empresa 
FREIRE INFORMÁTICA LTDA, por atender às exigências do edital, e declararam a mesma habilitada.  
 
Dessa forma, em conformidade com o item 12 do edital, por ser considerado elemento técnico qualitativo dos serviços de Sistema Integrado, caberá à 
licitante classificada no certame a realização da prova de conceito, da plataforma ofertada, devendo a solução atender aos Itens 5, 9 e 14 do Termo de 
Referência, concernentes às especificações técnicas dos sistemas, a Pregoeira informa que será realizada no dia 16/11/2017 ás 09h00min no Auditório da 
Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP. 
 
Dada a palavra aos licitantes para fins de questionamento, os licitantes nada tiveram a questionar.  
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO GLOBAL  
DO LOTE (R$) 

SITUAÇÃO DO LOTE 

ÚNICO FREIRE INFORMÁTICA LTDA 1.400.000,00 HABILITADO 
 

Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos para o lote único. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.  
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira 

 
Ana Carolina da Silva dos Santos 

Apoio  
Priscila Lins dos Santos 

Apoio 
Wadna Cheile Melo Aragão 

Apoio 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a homologação da presente licitação. 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. 
 
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>. 
 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/MAIL ASSINATURA 

ALZ TECNOLOGIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA PAULO CESAR LORDELO DE OLIVEIRA (71)3341-9888  

FREIRE INFORMÁTICA LTDA DIJALMA GUIMARÃES PASSOS SALES (71)2106-5800  

GPI SISTEMAS LTDA ME JOÃO GABRIEL GUERRIERI MACÊDO (71)3341-4788  

 


