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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2018 – COMPEL 

PROCESSO Nº 00754.11.07.611.2018 
 

 
Aos sete dias do mês de dezembro ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quinze minutos, 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, reuniram-se os integrantes da comissão, designada pelo Decreto 6.924/2018, a sessão para dar prosseguimento aos 

procedimentos licitatórios concernentes à 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. 

 

Dando seguimento à sessão a Presidente da Comissão, informa que compareceu a sessão o representante legal da licitante: GPUBLICA 

CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA – EPP, pelo mesmo representante já credenciado na sessão anterior.   

 

Diante do exposto, a Presidente e a unanimidade de seus membros passam a abertura e a análise da Proposta de Preço – Envelope nº 02, da 

empresa GPUBLICA CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA – EPP, que apresentou o Valor Global de R$583.200,00 (quinhentos e oitenta e 

três mil e duzentos reais).  

 
Registrada a presença do representante da empresa participante do certame, a Comissão, amparada no art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93, intimou o mesmo acerca da decisão de julgamento da Proposta de Preços, tendo o mesmo declinado do prazo recursal. 
 
 

A Presidente dando seguimento à sessão iniciou abertura do Envelope nº 03 – Documentos de Habilitação da empresa GPUBLICA 

CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA – EPP.  Em seguida, a Presidente submeteu ao presente para rubrica e verificação da documentação 

apresentada onde foi constatado que as Certidões de Regularidade com a Fazenda Estadual e Regularidade com o FGTS da referida empresa 

estavam vencidos a Presidente da Comissão diligenciou as referidas certidões na própria sessão de reabertura não necessitando desta forma 

conceder o prazo previsto na Lei 123/06 em seu art. 43 §1º para ME/EPP. 
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A Comissão procedeu com a verificação da autenticidade dos documentos emitidos via internet, bem como os demais documentos à luz do 

instrumento convocatório. Concluída a referida análise, a Presidente e a unanimidade de seus membros decidiram pela HABILITAÇÃO da 

licitante GPUBLICA CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA – EPP, por atender aos requisitos do Edital da Tomada de Preços nº 0005/2018, 

sendo a mesma declarada vencedora do certame por atender aos requisitos do Edital com o valor global de R$583.200,00 (quinhentos e 

oitenta e três mil e duzentos reais).  

 

Registrada a presença do representante da empresa participante do certame, a Comissão, amparada no art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93, intimou o mesmo acerca da decisão da Comissão, tendo os mesmos declinado do prazo recursal. 

 
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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