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

PROCESSO Nº 00726.11.07.611.2018 
 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove 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 compareceu a sessão os representantes legais das 
licitantes: JCL – SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME e FACILITA TECNOLOGIA LTDA – ME pelos mesmos 
representantes credenciados em sessões anteriores.   
 

Dando seguimento à sessão a Presidente da Comissão, recolheu a documentação técnica apresentada pelas empresas JCL – SMM TREINAMENTO E 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME e FACILITA TECNOLOGIA LTDA – ME, conferindo autenticidade dos documentos apresentados em cópia 

simples com seus respectivos originais, resalvando que os originais que não foram apresentados não puderam ser conferidos em sessão, bem como foi 

realizada a conferência de autenticidade de documentos emitidos via internet, posteriormente a documentação das empresas foram encaminhadas para fins 

de vistas e rubrica pelos presentes.  
 

Dada a palavra para fins de questionamentos pelo representante legal da empresa FACILITA TECNOLOGIA LTDA – ME pelo mesmo foi dito que 

“analisando o processo licitatório constatou que a Certidão de FGTS apresentada estava vencida na data do certame assim como a Certidão de Falência 

igualmente na mesma data, ademais observou que a empresa não tem no seu objeto social e nem no seu CNPJ atividade de desenvolvimento de software 

serviço que é parte importante do referido certame; Solicita à apresentação dos Contratos vinculados as Certidões e Atestados emitidos e apresentados pela 

empresa JCL, solicita também a comprovação de vínculo dos profissionais apresentados; Observa que os Atestados e Declarações apresentados em 

referência às experiências e qualificações dos profissionais não exige período conforme o item 6.4 do anexo I do edital obviamente por se tratar de 

experiência adquirida pela pessoa não podendo a mesma perde - lá ao longo do tempo; Solicita a abertura para apresentação dos versos de determinados 

documentos que foram parcialmente apresentados vês que o objetivo da presente exigência é a comprovação da posse de diploma de curso superior e trata 

de erro formal ocorrido durante a montagem da documentação vasta exigida no presente certame”; Solicita que a equipe técnica considere os atestados 

apresentados anteriormente presentes no processo”. 
 

Dada a palavra para fins de questionamentos pelo representante legal da empresa JCL – SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – 

ME pelo mesmo foi dito que”  Que o contrato social da JCL menciona a atividade de desenvolvimento de software. Requerer que os seguintes documentos 

não sejam considerados pela Comissão Técnica para fins de pontuação pois inaltenticados ou autenticadas parcialmente, logo irregulares: O diploma de 

Flávio Alessandro da Silva Henrique emitido pela Universidade Estácio de Sá faltou o verso; O Certificado de Eduardo Sena Pimentel não deve ser pontuado 
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pois não foi solicitado itens de MTCNA e MTCRI; O atestado de Enoque Joseneias Jesus do Santos no curso de analise e desenvolvimento de sistemas no 

nosso entendimento não deve ser pontuado pois o edital exige apresentação de diploma do curso e não atestado de conclusão;   No histórico escolar desta 

mesma pessoa está faltando a página 2 por isso solicitamos que não seja pontuado; O diploma do Senhor Enoque Joseneias Jesus do Santos do curso 

técnico de informática emitido pelo Instituto IFBA em 2011 não deve ser pontuado uma vez que não se trata de curso superior, conforme reza edital; no 

mesmo diploma falta a assinatura do diplomado; Em relação ao profissional Gil Romeu Assis Pereira que apresentou diploma de curso Microsoft Virtual 

Academy, fundamentos e IoT não está autenticado; O certificado de Tecnologia de Informação e Pontuação emitido pelo SENAI não deve ser pontuado pois 

não é solicitado no edital; Em relação a mesma pessoa o Certificado de propriedade Intelectual emitido pelo SENAI não pode ser pontuado pois também não 

é solicitado no edital; No diploma de Flávio Alessandro da Silva Henrique falta o verso portanto não deve ser pontuado; O certificado de Gerenciamento Ágil 

de Gerenciamento de Processo de Scrum emitido pela KAELUM não deve ser pontuado pois o edital não exige;  O atestado de capacidade técnica referente 

a este mesmo profissional emitido pela Softwell está ilegível portanto entendemos que não pode ser pontuado; O atestado de capacidade técnica referente 

ao mesmo profissional emitido pela interdidática, de participação como palestrante não pode ser pontuado pois não é solicitado pelo edital; O atestado de 

capacidade técnica referente ao mesmo profissional emitido pela Prefeitura de Maricá não deve ser pontuado por não possuir período de contratação 

conforme reza edital; O atestado de capacidade técnica do Senhor Enoque Joseneias Jesus do Santos não menciona o período de prestação de serviços 

que foi emitido pela Prefeitura de Maricá; O atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura de Maricá referente ao profissional Gil Romeu Assis 

Pereira não apresenta período de contratação portanto não pode ser pontuado; O atestado de capacidade técnica  emitido pela Prefeitura de Vitória da 

Conquista referente ao profissional Gil Romeu Assis Pereira, de experiência de aplicação de software de gestão de projetos não deve ser pontuado pois não 

é solicitado no edital; O atestado de capacidade técnica emitido pela prefeitura de Maricá referente ao profissional Flávio Alessandro da Silva Henrique não 

deve ser pontuado por não possuir período conforme reza edital;O diploma emitido pela Faculdade Luis Eduardo Magalhães referente ao profissional Daniel 

Eduardo Bonatti não deve ser pontuado pois não possui a chancela da Universidade Federal no verso; O atestado de capacidade técnica emitido pela 

prefeitura de Maricá referente ao profissional Daniel Eduardo Bonatti não deve ser pontuado pois não possui período de contratação; O certificado de 

participação do Iº seminário interinstitucional em pesquisa, emitido pela Faculdade Luis Eduardo Magalhães referente a Daniel Eduardo Bonatti não deve ser 

pontuado pois não é solicitado pelo edital; O certificado referente ao  Daniel Eduardo Bonatti emitido pela FILEM de participação no IIº ciclo de palestra da 

informática não deve ser pontuado pois não é solicitado pelo edital; O certificado referente ao  Daniel Eduardo Bonatti emitido pela FILEM de participação no 

IIIª jornada de participação de projetos não deve ser pontuado pois não é solicitado pelo edital; Observação: Todos os Atestados de Capacidade Técnica 

emitidos pela FILEM no total de 06 (seis) relativos a participação de palestras ou seminários não são provas de experiência profissional conforme solicita o 

edital;  O Atestados de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura de Maricá referente ao profissional Josenildo Oliveira de Almeida não apresenta período 

de contratação conforme solicita o edital portanto não deve ser pontuado; Observação: A exigência de período de contratação está descrita no edital no item 

9.2.4 subitem a.1; Atestados de Capacidade Técnica emitido pela PROSIGI referente ao profissional Josenildo Oliveira de Almeida não apresenta período de 

contratação portanto não dever ser pontuado nesta mesma linha observação: existe um total de 03 (três) atestados de capacidade técnica da PROSIGI com 

esta mesma falha; O atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura de Maricá refrente a profissional Bruna França não período de contratação 
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conforme reza edital portanto não pode ser pontuado;  O atestado de capacidade técnica emitido pela TOTAL BR TECNOLOGIA para a empresa FACILITA 

TECNOLOGIA não possui CNPJ conforme reza edital portanto não deve ser pontuado; Todos os atestados de capacidade técnica emitidos pela empresa 

TOTAL BR TECNOLOGIA não possui CNPJ conforme reza edital portanto não podem ser pontuados, para os itens ferramentas TB1 e Fator Qualidade do 

Termo de referência; Ressalta que todos os documentos e Certidões de habilitação apresentados por este licitante se encontram regulares na data da 

abertura do presente certame, desta forma improcede o pedido formulado pela FACILITA; requer que a Comissão Técnica se atenha a analisar estritamente 

os documentos que ocasionaram a desclassificação da proposta técnica da licitante FACILITA, uma vez que a comissão assim restringiu, impossibilitando a 

apresentação de uma nova proposta. Requer, finalmente, caso a comissão opte por aceitar uma nova proposta da licitante FACILITA, que seja concedido 

prazo para a licitante JCL TECNOLOGIA complementar sua documentação técnica, a fim de aumentar sua pontuação, tendo em vista que o último parecer 

emitido por esta Comissão a impediu de juntar novos documentos para tanto”. 
 

A sessão foi suspensa para que a referida documentação seja reanalisada e emitido novo parecer pela Comissão Técnica designada pela Portaria de nº 

011/2018. A Presidente deu por encerrada a sessão e nada mais havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata que foi 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>. 
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