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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

PROCESSO Nº 01085.11.07.611.2018 
 
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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 sob a 
condução da Pregoeira Aline Oliveira da Silva Almeida e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 7.030/2019, a sessão para dar 
seguimento ao certame em decorrência do início da Demonstração da Prova de Conceito concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 249/2018, cujo 
objeto é o 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. 
 
..................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 28/12/2018.................................................................................. 
(...) 
 
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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(...) 
.........................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 28/12/2018.......................................................................... 
 
Participou da sessão a Comissão Técnica, designada pela Portaria nº 008/2019 de 24 de janeiro de 2019: Sr. Dione Silva Homem, matrícula 61329; Sr. 

Sérgio Henrique Weber Queiroz, matrícula 63968 e o Sr. Diógenes de Matos Carvalho Junior, matrícula 830377 e pela Coordenadora da Dívida Ativa da 

Secretaria da Fazenda, Geisa Silva Nascimento Coelho, com a finalidade de acompanhar, analisar e emitir parecer final sobre a Demonstração da Prova de 

Conceito, em cumprimento às exigências Editalícias do Pregão n.º 249/2018 (Presencial) constante no item 8.2 do Termo de Referência do edital, a qual será 

realizada pela empresa INFINITI TECNOLOGIA LTDA, habilitada no certame, representada pelo técnico Sr. Elvis Tanajura Vaz Rg. 773814248 – SSP/BA, 

juntamente com a representante JUSSARA ANDRADE DE OLIVEIRA já credenciada na sessão anterior, conforme assinaturas abaixo. 

 

Dando continuidade aos trabalhos, foi iniciada a apresentação para Prova de conceito do item 8.2 – Anexo III do Termo de Referência do edital. 
 

Concluída a Demonstração da Prova de Conceito, cuja análise foi realizada por etapa, a Comissão de análise e apuração informou o seguinte resultado: “A 

empresa INFINITI TECNOLOGIA LTDA atendeu a todos os requisitos do Anexo III do Termo de Referência do Edital. 

 
Após a aprovação da Prova de Conceito da licitante arrematadora, INFINITI TECNOLOGIA LTDA, e já habilitada no presente certame por atender às 
exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. 
 

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.  
 

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO UNITÁRIO  
DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 INFINITI TECNOLOGIA LTDA 6.100.000,00 ADJUDICADO 

 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari, na mesma página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>. 
 

Dessa forma, a Pregoeira suspendeu os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 

 

COMISSÃO TÉCNICA – PORTARIA N.º 008/2019 de 24/01/2019 
 

Dione Silva Homem 
Matrícula: 61329 

Sérgio Henrique Weber Queiroz 
Matrícula: 63968 

Diogenes de Matos Carvalho Junior 
Matrícula: 830377 
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Geisa Silva Nascimento Coelho 
Coordenadora da Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 
 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em Exercício/Apoio 

 

Aline Oliveira da Silva Almeida 
Pregoeira 

 

 
Aricele Guimarães Machado oliveira 

Apoio 
 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Apoio 

 
 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

INFINITI TECNOLOGIA LTDA 
JUSSARA ANDRADE DE OLIVEIRA 

(71) 98119-7811 
 

ELVIS TANAJURA VAZ  

 
 
 
 
 

 


