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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

 
 

ATA DE ABERTURA 
                PREGÃO Nº 004/2021 (PRESENCIAL) – COPEL 

               PROCESSO Nº 210/2021 
 
Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e dezesseis minutos, na Sala de Reunião da Câmara Municipal de 
Camaçari – CMC, situado na a Sede da Câmara Municipal de Camaçari, situada na Rua de contorno do centro cultural, s/n, Centro, Camaçari – Bahia, foi 
realizada a abertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 004/2021, na forma Presencial, cujo objeto é a contratação de empresa de tecnologia para 
prestação de serviços de locação de sistemas de Gestão Pública Municipal com a prestação de serviços correlatos, licenciamento de uso e suporte técnico 
dos módulos/aplicativos de Folha de Pagamento, Recursos Humanos, Contracheque, Registro de Ponto, Apuração do Ponto Eletrônico, Atendimento ao 
eSocial, Compras, Patrimônio, Almoxarifado, Protocolo e Custos, conforme especificação no Termo de Referência, sob a condução da Pregoeira, Aline 
Oliveira da Silva Almeida e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pela Portaria 020/2021. 02 (duas) empresas compareceram ao certame: STAF 
TECNOLOGIA LTDA e BLUE TULIP – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 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 identificação, credenciamento dos 
representantes das licitantes presentes e demais documentação contastes no Item 5. do Edital. A Pregoeira informa que a licitante BLUE TULIP – 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA não atendeu as condições de participação conforme subitem 5.4 do edital, onde informa que as licitantes deverão 
apresentar Certidão que atesta que a empresa desenvolvedora é detentora dos direitos autorais sobre todos os sistemas licitados, evitando infrações ao 
direito de propriedade. A Pregoeira franqueou a palavra para o representante da licitante e o mesmo informou que não tinha nada a declarar. Diante do 
exposto, a empresa não poderá particiar do certame pelo motivo acima exposto. A Pregoeira devolveu os envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - 
Documentação de Habilitação da licitante. 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 do Envelope nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando o seguinte valor: 
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) 

 LOTE 01 
STAF TECNOLOGIA LTDA 263.100,00 

 

LOTE 01 
 

EMPRESAS 
PROPOSTA DE 

PREÇO (R$) 
NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 
STAF TECNOLOGIA LTDA 263.100,00 S/NEGOCIAÇÃO 

  
A licitante STAF TECNOLOGIA LTDA ofertou o menor preço global de R$  263.100,00 (duzentos e sessenta e três mil e cem reais). A Pregoeira procedeu 
com a negociação e pelo representante da licitante foi dito que não pode baixar o preço ofertado. A Pregoeira verificou que o valor estimado encontra-se 
dentro do estimado pela Administração, (R$ 278.033,33) sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. A Pregoeira informa que 
conforme subitem 8.11 do Edital, a licitante melhor classificada deverá realizar prova de conceito como parte do processo licitatório, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, posterior a sua classificação,  para avaliar se a ferramenta ofertada atende integralmente ao item 5 do Termo de Referência, concernentes à 
Integração dos Sistemas e aos Requisitos Obrigatórios nos Sistemas. Diante do exposto, fica desde já marcada a sessão para a realização da prova de 
conceito dia 21/05/2021 às 09:00 horas no mesmo local. 
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Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO global DO 

LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 STAF TECNOLOGIA LTDA 263.100,00 SUSPENSO – PROVA DE CONCEITO 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara de Camaçari (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página 
onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>. 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos às 10:30 e suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 
 

 
 

Aline Oliveira da Silva Almeida  
Pregoeira 

 
 
 

Cássio Daniel de Brito Leal  
Apoio 

 
 
 

Fabson de Freitas Assis  
Apoio 

 
 
 

Gilberto Santos Moreira  
Apoio 

 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 
STAF TECNOLOGIA LTDA CARLOS SILVA ALMEIDA JUNIOR (71) 99917-8697  

 
 
 


