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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE SESSÃO INTERNA – ANALISE DE PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE CONFORMIDADE 
PREGÃO N.º 0142/2020   (ELETRÔNICO) – COMPEL 

PROCESSO N.º 00257.11.07.611.2020 
 

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, na sala da COMPEL da Prefeitura 

Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira 

Monique de Jesus Fonseca Senra e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 7.313/2020, a sessão para dar 

prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 0142/2020, na forma Eletrônica, cujo objeto 

é o registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão de envio de mensagens, por 
meio de plataforma web, para uso integrado em sistemas existentes da prefeitura, com objetivo de notificar os cidadãos sobre os 
serviços oferecidos, compreendendo plataforma de disparo e transmissão de mensagens para aparelhos mobile, incluindo 
integração com API WhatsApp Business, gerenciamento e suporte técnico.  
 
A Pregoeira, atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, economicidade, interesse público e vinculação as normas legais e informa 

que a proposta de preços ofertada pela licitante MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA  foi classificada por atender as exigências 

do instrumento convocatório. Transcorrida a fase de analise das propostas de preços e documentação,considerando o subitem 13 do edital, 

convoca os servidores designado na Portaria Conjunta n.º 001/2020 de 21/08/2020 e o representante da empresa MAXX PROJETOS E 
CONSULTORIA EM TI LTDA, única participante classificada no certame para realização do Teste de Conformidade, afim de aferir via 

demonstração o atendimento de todos os requisitos requeridos no Termo de Referência. 

 

Face ao exposto, fica desde já marcado para o dia 21/01/2021 ás 10h00min, a sessão publica para realização do Teste de Conformidade a 

ser realizado no Auditório da Diretoria de Compras e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Av. Francisco Drummond, 

Centro Administrativo (Prédio Vermelho - térreo), Camaçari, Bahia. Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a 

Pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos. Esta Ata será disponibilizada no endereço www.licitacoes-e.com.br e consulte a 

licitação n.º: 833986. 
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