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RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA 
TOMADA DE PREÇOS N.º 0005/2018 – COMPEL 

PROCESSO N.º 00754.11.07.611.2018 
 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na sala da Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL, situada na Avenida Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo Camaçari, Bahia, reuniram-se os integrantes da comissão, designada pelo 
Decreto 6.924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 0005/2018, 
cujo objeto é a Contratação de empresa de Prestação de Serviços de Consultoria, Apoio e Assessoria para definição do Modelo de Atendimento Multicanal e 
Implantação de Central de Atendimento ao Cidadão/Empresário para a Prefeitura de Camaçari/Bahia. 
 

 A Presidente da Comissão iniciou a sessão informando o resultado da análise da documentação apresentada na Proposta Técnica pela empresa GPÚBLICA 
CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - EPP, que foi analisada e julgada pela Comissão Técnica designada pela Portaria de nº 011/2018 publicada no Diário 
Oficial do Município de 1050 de 13 de novembro de 2018.  
 

Com base no parecer divulgou-se o julgamento das propostas técnica de acordo com a pontuação abaixo: 
 

GPÚBLICA CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA – EPP 
 

FATOR ATUAÇÃO NO MERCADO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
PESO MÁXIMO 

Maior que 05 (cinco) anos e menor ou igual a 10 (dez) anos 13,5 2 27 

FATOR DE CAPACIDADE TÉCNICA PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PESO  

Atestado de capacidade técnica que comprove que a empresa 
desenvolveu estudos e elaboração de projeto técnico, englobando modelo 
de governança, modelo tecnológico, modelo de gestão de pessoas, 
modelo de qualidade, modelo de operação para centrais de atendimento 
ao cidadão, no âmbito da Administração Pública municipal, estadual ou 
federal. 

4 3 12 
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Atestado de capacidade técnica que comprove que a empresa elaborou 
projetos de layout e de comunicação visual para unidades presenciais de 
atendimento ao cidadão, no âmbito da Administração Pública municipal, 
estadual ou federal, emitido por ente público ou privado. 

4 

3 

12 

Atestado que comprove que a empresa realizou o levantamento de 
serviços/mapeamento de atendimento ao cidadão em órgãos no âmbito da 
Administração Pública municipal, estadual ou federal, no âmbito da 
Administração Pública municipal, estadual ou federal. 

2,5 7,5 

Atestado que comprove que a empresa realizou apoio à implantação e 
operação assistida de unidade presencial de atendimento ao cidadão no 
âmbito da Administração Pública municipal, estadual ou federal, no âmbito 
da Administração Pública municipal, estadual ou federal. 

2,5 7,5 

Atestado que comprove que a empresa realizou capacitações e 
treinamentos gerenciais e comportamentais para funcionários de centrais 
presenciais de atendimento ao cidadão, no âmbito da Administração 
Pública municipal, estadual ou federal, no âmbito da Administração Pública 
municipal, estadual ou federal. 

2,5 7,5 

TOTAL DE PONTOS: 73,5 

 

A Presidente deu por encerrada a sessão e  marcou a sessão de Reabertura para o dias 07/12/2018 ás 14:00, para dar prosseguimento ao certame, e nada 
mais havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata que vai por todos assinada. 
 
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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