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ATA DE REUNIÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2018 – COMPEL 

PROCESSO Nº 00726.11.07.611.2018 
 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala da Comissão da COMPEL, situada na Avenida Francisco 
Drummond, s/nº, Centro Administrativo Camaçari, Bahia, reuniram-se os integrantes da comissão, designada pelo Decreto 6994/2018, a sessão para dar 
prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Tomada de Preços de nº 0006/2018, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de atualização, suporte e manutenção do Sistema de Gestão de Educação - SGE, padrão WEB, software 
Público, incluindo Sistema Legado para Software Público de Gestão Municipal E-CIDADE, software livre, para a versão operacional mais recente desse 
sistema, disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, através do Portal do Software Público Brasileiro, conforme licença GPL (General Public License), 
incluindo adaptações e customizações. 
 

A Presidente da Comissão iniciou a sessão informando que após reanalise minuciosa do processo licitatório, foi verificado que a empresa JCL – SMM 
TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME, foi declarada vencedora erroneamente, pois se verificou que a Certidão de Quitação de 
Pessoa Jurídica CREA-BA estava vencida, alguns Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela empresa foram emitidos pela mesma, o que infringe 
o princípio de impessoalidade bem como a necessidade da efetiva comprovação de que o membro do corpo técnico Pedro Henrique Guimarães Silva 
encontra-se cursando Ciência da Computação.  
 

Ato contínuo, a Presidente da Comissão e unanimidade dos membros com base na súmula 473 do STF, que diz que “a administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”, decidiram rever seus atos, passando a tornar sem 
efeito a decisão que declarou a empresa JCL – SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME, vencedora da Tomada de Preços nº 
0006/2018.  
 

Diante do exposto a Presidente da Comissão com base no art. 48, §3º da Lei 8666/93, que estabelece que: Quando todos os licitantes forem inabilitados ou 

todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação 

ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.  Retoma os 

atos a partir da fase de Julgamento das Propostas Técnicas ficando desde já as empresas: FACILITA TECNOLOGIA LTDA – ME que foi desclassificada por 

não ter atingindo a pontuação mínima exigida em edital pelos motivos elencados na Ata de Reunião realizada ás 09:00 horas do dia 09/11/2018 e a empresa 

JCL – SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME pelos motivos acima elencados convocadas para na sessão de reabertura 

marcada para às 09:00 horas do dia 28/12/2018, sanearem os motivos que acarretaram as suas respectivas desclassificações. 

 

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 Presidente da Comissão encerrou os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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