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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 046/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

00798.11.07.611.2017 
 

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 09h00min, 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 a abertura da 
Licitação na Modalidade Pregão n.º 046/2018, na forma Presencial, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
mapeamento de processos, envolvendo atividades de mapeamento, modelagem, implantação e manutenção de processos de negócio, com  mão de obra 
necessária para a execução do serviço, sob a condução da Pregoeira Ana Carla Costa Paim e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo 
Decreto 6846/2018. A empresa MBS ESTRATEGICAS E SISTEMAS LTDA enviou os envelopes via SEDEX n.º 1326231. 06 (seis) empresas compareceram 
ao certame (por seus representantes que assinam abaixo). A Pregoeira abriu a sessão, solicitando o Credenciamento contendo a Declaração de Atendimento 
às Condições de habilitação, a comprovação de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa e identificação dos representantes das 
licitantes presentes. Em seguida solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. A 
Pregoeira, dando seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTES PROPOSTA DE PREÇOS (R$) / LOTE 01 

MBS ESTRATEGICAS E SISTEMAS LTDA 271.980,00 

CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  262.200,00 

FUNDAÇÃO ADM 340.000,00 

G4F – SOLUÇÕES COPRPORATIVAS LTDA 255.800,00 

MARCELO REIS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME 240.000,00 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. 346.660,00 

 
LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por encaminhar as propostas aos licitantes presentes, para fins de 
vistas e rubrica.  
 
LOTE 01 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude 
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
   
 

EMPRESAS 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES (R$) 
LANCES 

(R$) 
NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª 
RODADA 

2ª RODADA 3ª RODADA 
4ª 

RODADA 
1ª RODADA 

MARCELO - ME 240.000,00 225.000,00 212.000,00 190.000,00 S/L SEM NEGOCIAÇÃO 
G4F – SOLUÇÕES  255.800,00 226.800,00 213.075,00 200.000,00 S/L  
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CIBERIAN LTDA  262.200,00 231.900,00 S/L S/L S/L  
MBS LTDA 271.980,00      
FUNDAÇÃO ADM 340.000,00      
DELOITTE LTDA. 346.660,00      
 
A licitante MARCELO REIS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA – ME, ofertou o menor preço global de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), dentro do 
estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. Após análise da documentação de habilitação a Pregoeira verificou que os atestado 
de capacidade técnica não estão em nome da licitante MARCELO REIS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA – ME e sim em nome de Claudisjone dos Reis 
Ferreira e Cilene Silva Souza, não atendendo o subitem 9.2.3 do Edital, além disso não apresentou Certidão de Falência e Concordata. A arrematação do 
Lote passou então para segundo colocado a licitante G4F – SOLUÇÕES COPRPORATIVAS LTDA, que ofertou o menor preço global de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), dentro do estimado pela Administração. Após analise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação por atender às 
exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à 
interposição de recursos, pelo licitante MARCELO REIS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA – Me, foi dito que “No item 9.2.3 qualificação técnica a prestação 
de serviços foi colocada em nome do técnico executor para validação dos itens “b e c “ do mesmo o item 9.2.3, por isso não veio em nome da empresa e sim 
dos profissionais executantes do serviço e essa atestação em nome da empresa existe e pode ser apresentada caso a Comissão solicite, o item 9.2.8 em 
relação a emissão da certidão de falência e concordata considera que não esta explicito a apresentação desta certidão porque a redação do item supracitado 
coloca que este só deve ser apresentado quando a licitante estiver participando da licitação com a documentação de uma habilitação de uma filial que não é 
o caso, a licitante poderá apresentar certidão caso essa Comissão julgue pertinente. A Pregoeira informou aos licitantes que o prazo recursal é de 03 (três) 
dias, conforme estabelece o art. 4º inciso XVIII da Lei 10.520/02.  A Pregoeira informou que a adjudicação do referido lote ficará condicionada ao julgamento 
do referido recurso”. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 

LOTE VENCEDORE PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 G4F – SOLUÇÕES COPRPORATIVAS LTDA 200.000,00 PRAZO RECURSAL 
A Pregoeira comunicou que a licitante cuja proposta foi adjudicada e ofertou preço na disputa, deverão apresentar proposta reformulada no prazo de 24h, 
contadas do encerramento desta sessão (12h38min). 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. 
 
Licitantes presentes: 

EMPRESAS REPRESENTANTE S TELEFONES/MAILS ASSINATURAS 
MBS ESTRATEGICAS E SISTEMAS LTDA ENVIOU POR SEDEX O ENVELOPE 

CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  
JUSSARA ANDRADE DE 
OLIVEIRA 

(71) 98119-4811 (71) 
3616-0707 

 

FUNDAÇÃO ADM JEIDSON CAIO SILVA QUIROZ (71) 3235-0309 AUSENTOU-SE DA SESSÃO 

G4F – SOLUÇÕES COPRPORATIVAS LTDA ELMO TOLEDO LACERDA 
(61) 3222-2051 (61) 
98131-2088  

 

MARCELO REIS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME MARCELO CONCEIÇÃO REIS (71) 3168-0000 (71) 
99998-2877 

 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. RAFAELA ARAUJO DE OLIVEIRA (11) 5186-6846   
 
JOCTÂ TRINTADE DE ANDRADE – CIDADÃO COMUM ASSISTIU A SESSÃO. 
RG: 10.030.666-74 SSP/BA - CPF: 007.794.465-85 


