
 1ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPE  
CONCORRÊNCIA n.° 0035/2019 – COMPEL 

PROCESSO n.° 01809.11.07.611.2019 
 

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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 recebimento dos envelopes de Documentos de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preços 

referentes 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. A empresa FADURPE – FUNDAÇÃO APOLÔNIO 

SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, entregou os envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preços, 

ausentando-se da sessão antes da fase de Credenciamento dos Prepostos.  
 

Credenciaram-se para este certame as empresas: PROSE7E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI representada pela Srª Liliane Alcântara 

de Almeida e a empresa AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL representada pela Srª Mônica Martins Samia.  A empresa 

PROSE7E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI declarou - se está enquadrada como Microempresa, fazendo jus ao tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores. Após análise dos documentos para credenciamento as 

empresas PROSE7E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI e AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL foram credenciadas por 

atenderem ás exigências do Edital.  A Presidente submeteu aos licitantes presentes para rubricas e verificação dos credenciamentos e em 

seguida foi aberto o envelope nº 01 – Documentos de Habilitação das empresas participantes do certame. 
 

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

APOLÔNIO SALLES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL apresentou Certidão Civil, Atestado emitido pela Prefeitura do Recife, 

Atestado emitido pela Prefeitura de Igarassu, Atestado emitido pela Prefeitura Caruaru, Nota Explicativa da Contadora, Declaração  de 

Patrimônio Liquido e seus índices e Declaração de Atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal  em cópia simples não 

podendo os mesmos serem autenticados na sessão em virtude da ausência de um preposto credenciado pela referida empresa; A empresa 

AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL não apresentou a Certidão  Negativa de Falência e Concordata e Recuperação Judicial 

descumprindo ao item 7.2.5 alínea ‘c” do Edital; A empresa PROSE7E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI atendeu a todos os requisitos 

exigidos de habilitação exigidos em edital;  
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Dada a palavra para fins de questionamentos pela representante legal da empresa PROSE7E foi dito que: “quer informar que a AVANTE 

realizou as entregas de amostras em embalagem não lacrada como prevê o item 8.1 do edital bem como os atestados”;   
 

Pela representante legal da empresa AVANTE foi dito que: “ o atestado de capacidade técnica da empresa PROSE7E do contrato nº 

032/2019 atesta que foram prestados serviços de formação continuada de professores com carga horária de 24 horas incluindo a produção 

de material didático e questiona-se  se é válido um atestado com esta carga horária para a produção de material pedagógico”. 
 

A Presidente da Comissão de Licitação e seus membros que abaixo assinam decidiram suspender a sessão para uma análise mais 
detalhada dos Documentos de Habilitação apresentados pelas empresas participantes do certame e divulgará o resultado no Portal de 
Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br e em Diário Oficial.   
 

Os envelopes nº 02 Propostas Técnica e o nº 03 Proposta de Preços, ficaram devidamente lacrados e rubricados pelos representantes das 

licitantes e ficará em poder da Comissão até a decisão final acerca da análise dos Documentos de Habilitação.  Dentre os Documentos 

inerentes a Proposta Técnica a Comissão registra que a empresa AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL apresentou alguns 

cd´s, livros, documentos e catálogos dentro de uma bolsa descumprindo ao que estabelece o item 5.1 do Edital.  
 

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                                        

 
 

Aricele Guimarães Machado Oliveira 
Membro 

 
 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Membro 

 
 

Aracele Santos de Oliveira 
Membro 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/ E-MAIL ASSINATURA 

FADURPE – FUNDAÇÃO APOLÔNIO 
SALLES DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL 
# # AUSENTE 

PROSE7E SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
EIRELI 

Liliane Alcântara de 
Almeida 

(71) 988979774 
email: anasuelipinho@yahoo.com.br 

 

AVANTE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL 

Mônica Martins Samia 
(71) 988394869/988922557 

email:adm@avante.org.br/gestão@avante.org.br 
 

 


