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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA TECNICA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – COMPEL 

PROCESSO N.º 00726.11.07.611.2018 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito às nove horas e cinco minutos, 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 aberta a sessão sob a condução da Presidente Ana Paula Souza Silva e membros/suplentes da Comissão 
que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6924/2018 de 16 de maio de 2018, para recebimento dos envelopes nº 01 Proposta Técnica, 
nº 02 Proposta de Preços e nº 03 Documentos de Habilitação, referente à Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018 – 
COMPEL, 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. 
Duas (02) empresas compareceram ao certame: FACILITA TECNOLOGIA LTDA –ME e JCL – SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA - ME, por seus representantes devidamente credenciados que assinam abaixo. A sessão teve inicio com o 
recebimento do credenciamento e dos envelopes 01, 02 e 03 apresentados pelas empresas acima citadas. Após conferência do 
credenciamento, verificou-se que as referidas empresas foram credenciadas.  
 

Participaram da referida sessão como ouvintes os senhores: Edvaldo Francisco da Silva portador do RG nº 642145679; Tina Okamoto 
portadora do RG nº 06.718.741-28; Marcelo Rudson Batista de Sousa portador do RG nº 15.252.848.27; Amanda Pereira Serrado OAB-BA 
51.397. 
 

A sessão prosseguiu com a abertura dos envelopes nº 01 – Proposta Técnica, das licitantes presentes, onde os mesmos foram conferidos e 
rubricados pela comissão e pelos licitantes presentes. A Presidente da Comissão solicitou do representante legal da empresa FACILITA e 
JCL – SMM os originais da documentação técnica e pelo preposto da empresa FACILITA alegou que toda a sua documentação técnica é 
original e pelo preposto da empresa JCL – SMM foram apresentados os documentos originais para autenticação na própria sessão. 
 

Franqueada a palavra os licitantes presentes para fins de questionamento, pelo representante legal da empresa JCL – SMM foi dito que “no 
nosso entendimento a empresa FACILITA não apresentou a proposta técnica conforme solicitado no item 7.2.1 do edital, apresentou 
apenas os atestados. Também de acordo com o item 7.3 do edital a proposta técnica deverá seguir o padrão do Anexo I do edital. Alguns 
atestados foram mesma tomada de preços para números de contratos diversos denotando que se trataria de apenas um atestado e não de 
vários devendo ser pontuado apenas uma única vez para estes atestados. Solicitamos que sejam feitas provas dos contratos informados 
nos atestados emitidos pela Prefeitura de Maricá Rio de Janeiro. Solicitamos também a apresentação dos contratos que deram causa os 
atestados de capacidade técnica apresentados. Justificamos que alguns poucos atestados nossos foram apresentados apenas como cópia 
simples apenas no envelope da proposta técnica porque seguimos a risca o item 9.2.4 (Qualificação Técnica) que menciona que os 
atestados ou as cópias autenticadas deverão constar no envelope 3 (Documentos para Habilitação) e não no envelope 01 Proposta Técnica, 
no entanto a grande maioria dos atestados foram apresentados e autenticados em loco da COMPEL no envelope 01 proposta técnica”.  
 

Já pelo representante legal da empresa FACILITA foi dito que: “no momento do credenciamento a empresa JCL questionou que qualquer 
empresa a participar possua instalação física no raio de 100 Km do município de Camaçari. No entanto a Presidente Ana Paula respondeu 
que como é obrigações da contratada a comprovação se dará no momento do contrato. A ouvinte Amanda justificou que estaria restringindo 
a competição se a exigência fosse feita antes do momento da contratação já que a empresa ainda não era vencedora do contrato para ter 
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custos com estas exigências. Que conste em ata também que os atestados técnicos apresentados pela JCL que não sejam originais que 
sejam desconsiderados pela Comissão de Avaliação”. 
 

O ouvinte Senhor Marcelo Rudson Batista de Sousa pediu para manifestar-se em Ata alegando que: “ Para preservação dos princípios que 
norteiam as contratações públicas com base no art. 3º da Lei 8666/93 solicita que a empresa FACILITA seja inabilitada em sua proposta 
técnica por descumprir os itens previstos no edital convocatório quais sendo 7.2.1 e 7.3 de tal forma que a empresa FACILITA não 
apresentou de forma alguma a proposta técnica nos moldes estabelecidos no Anexo I do Termo de Referência do Edital convocatório. A 
ausência de documentos necessários para a validação de um proposta técnica, uma vez que não foram apresentados acarretam em 
desclassificação sumária da empresa FACILITA sendo dispensável até mesmo a análise pelo setor técnico considerando a ausência dos 
documentos de validação de proposta técnica.” 
 

A Presidente suspendeu a sessão para análise detalhada da Proposta Técnica e divulgará o resultado no Portal de Compras: 
www.compras.camacari.ba.gov.br. Os envelopes nº 02 – Proposta de Preços e nº 03 Documentos de Habilitação, permanecerão lacrados e 
rubricados, em poder da comissão para abertura após julgamento da Proposta 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>. 
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Aracele Santos de Oliveira 
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Licitantes Presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES TELEFONES ASSINATURAS 
FACILITA TECNOLOGIA LTDA 
–ME 

Joabe dos Santos Fontes 
(71) 98104-2945  
email: joab.fontes@facilita.tech 

 

JCL – SMM TREINAMENTO E 
CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA - ME 

Leonardo Alexandre de Lucena Melo 
(71)3017-3270/988689777 
e-mail: leonardo@jcl-
tecnologia.com.br 

 

 

Ouvintes Presentes: 
 

NOME ASSINATURAS 

Edvaldo Francisco da Silva  

Tina Okamoto  

Marcelo Rudson Batista de Sousa  

Amanda Pereira Serrado  

 


