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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 249/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 01316.11.07.611.2018 
 
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 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 Licitação na Modalidade Pregão n.º 249/2018, na forma Presencial, cujo objeto é a Registro de Preços para contratação de empresa para 

fornecimento de uma plataforma de aceleração de receitas tributárias, a ser integrada aos sistemas que compõem o parque de soluções voltado à gestão 

tributária da Prefeitura Municipal de Camaçari, com o objetivo de ampliar a arrecadação através de ações e campanhas geradas a partir de dados das bases 

legadas, sob a condução da Pregoeira Aline Oliveira da Silva Almeida e equipe de apoio que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6.994/2018. A 

Pregoeira abriu a sessão, solicitando a Declaração de Atendimento às Condições de habilitação, a comprovação de enquadramento como Empresa de 

Pequeno Porte ou Microempresa e identificação e credenciamento dos representantes das licitantes presentes. O representante da EDZA- 

PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMÁTICA EIRELI redigiu de próprio punho a Declaração de Atendimento ás Condições de Habilitação. 
 

Participaram do certame as empresas: TAO INTERATIVA LTDA – EPP, EDZA- PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMÁTICA EIRELI e INFINITI 

TECNOLOGIA LTDA.  
 

A Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas que tiverem as propostas desclassificadas, ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do 

contrato pela empresa vencedora, após este a empresa será convidada através do Portal de Compras de Camaçari, na página onde se deu a publicação do 

aviso da licitação. As licitantes que não resgatá-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. Em seguida solicitou ao licitante 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 PREÇO (R$) 

TAO INTERATIVA LTDA – EPP 6.568.648,17 

EDZA- PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMÁTICA EIRELI 6.741.069,17 

INFINITI TECNOLOGIA LTDA 6.172.408,82 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por solicitar a representante da TAO INTERATIVA LTDA – EPP que 
corrigisse os erros de multiplicação no item 06 da Proposta de Preços, configurando erro material irrelevante. Em seguida as propostas foram encaminhadas 
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 que continham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente a menor proposta apresentada (no caso deste lote até R$ 6.789.649,70), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002: 
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EMPRESAS 
PROPOSTA DE 

PREÇO (R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

LANCES 
(R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª 
RODADA 

2ª 
RODADA 

3ª 
RODADA 

4ª 
RODADA 

5ª 
RODADA 

6ª 
RODADA 

1ª RODADA 

INFINITI TECNOLOGIA LTDA 6.172.408,82 6.169.000,00 6.166,000,00 6.130.000,00 6.115.000,00 6.100.000,00 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 

TAO INTERATIVA LTDA – EPP 6.568.648,17 6.171.000,00 6.168.000,00 6.160.000,00 6.129.000,00 6.114.000,00 S/LANCE  

EDZA-PLANEJAMENTO, 

CONSULTORIA E INFORMÁTICA 

EIRELI 

6.741.069,17 S/LANCE       

  
A licitante INFINITI TECNOLOGIA LTDA ofertou o menor preço global de R$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais), dentro do estimado pela 
Administração, porém não está enquadrada como (MICRO EMPRESA (ME)  OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) a Pregoeira verificou que à 
empresa TAO INTERATIVA LTDA – EPP, está enquadrada para tratamento diferenciado como EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) (Lei n.º 123/06) e é 
detentora da menor proposta subseqüente à menor proposta apresentada para este lote após a disputa e está dentro do critério de empate (5% do menor 
lance após disputa – R$ 6.405.000,00).  Por esse motivo a Pregoeira perguntou ao representante da empresa TAO INTERATIVA LTDA – EPP  se ela cobre 
a proposta da empresa INFINITI TECNOLOGIA LTDA  e o mesmo respondeu que não pode cobrir o valor global ofertado. Dessa forma a arrematadora do 
lote é a licitante INFINITI TECNOLOGIA LTDA. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, 
por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. 
 
Dessa forma, em conformidade com o item 8.2 do Termo de Referência do edital, por ser considerado elemento técnico qualitativo do Serviço de Implantação 
da Plataforma, Parametrização e Integrações, caberá à licitante classificada em 1º lugar no certame a realização da prova de conceito, da plataforma 
ofertada, devendo a solução atender ao Anexo III do Termo de Referência do Edital, concernentes às especificações técnicas dos sistemas. Diante do 
exposto, a Pregoeira informa que a convocação para a realização da Prova de Conceito será feita através de Imprensa Oficial bem como no Portal de 
Compras do Município. 
 

 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL  

DO LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 INFINITI TECNOLOGIA LTDA 6.100.000,00 HABILITADO 
 
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a homologação da presente licitação. 
 
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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Dessa forma, A Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

Aline Oliveira da Silva Almeida 
Pregoeira 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Apoio 

Vanuzia da Silva Guedes 
Apoio  

 
 
LICITANTES PRESENTES: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

TAO INTERATIVA LTDA - EPP ADRIANA JESUS DOS SANTOS (71) 98142-2953  

EDZA- PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMÁTICA 

EIRELI 
RICARDO CAMPOS DA ROCHA (71) 98890-7166  

INFINITI TECNOLOGIA LTDA JUSSARA ANDRADE DE OLIVEIRA (71) 98119-7811  

 


