
 1ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPE  

TOMADA DE PREÇOS n.°0001/2021– COMPEL 

PROCESSO n.° 00056.11.07.611.2021 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, na sala da COMPEL localizada na  

Diretoria de Compras do Município de Camaçari, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, designada pelo Decreto 

Municipal n.º 7468/2021, de 20 de março de 2021, reuniu-se para recebimento dos envelopes de Proposta Técnica, Proposta de Preços e 

Documentos de Habilitação, referentes à Tomada de Preços n.º 0001/2021 – COMPEL, cujo objeto refere-se à Contratação de empresa 

para Prestação de Serviços especializados em Consultoria Operacional para formular, implantar e executar procedimentos técnicos de 

Auditagem, Qualificação e Recuperação/Compensação de créditos oriundos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

(PASEB), referente ao exercício de 2016 em favor do Município de Camaçari, em todos os seus órgãos e entidades que compõem a  

Administração Direta e Indireta. 
 

A Presidente da Comissão iniciou a sessão informando que a empresa: SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME em 13/04/2021 ás 15h10min 

protocolou na recepção da Diretoria de Compras do Município seus envelopes de Credenciamento, Proposta Técnica, Proposta de Preços e 

Documentos de Habilitação e que nenhuma empresa compareceu á sessão de Abertura do referido certame. 
 

A Presidente deu seguimento à sessão verificando a Documentação de Credenciamento apresentada pela empresa que atendeu aos 

requisitos estabelecidos em Edital declarando que está enquadrada como Microempresa, fazendo jus ao tratamento diferenciado previsto na 

Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores. Dando seguimento foi aberto o Envelope nº 01 – Proposta Técnica da única 

empresa que manifestou interesse em participar da referida Tomada de Preços.  
 

Após vistas e rubricas pelos membros de Comissão de Licitação dos Documentos apresentados no Envelope nº 01 – Proposta Técnica da 

empresa SESCONTI SERVIÇOS LTDA – ME a Presidente suspendeu a sessão para envio da referida Documentação para análise 

detalhada e avaliação  pela Comissão Técnica designada pela Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ e divulgará o resultado no Portal 

de Compras: www.compras.camacari.ba.gov.br e em Diário Oficial.   
 

Os envelopes nº 02 Proposta de Preços e nº 03 Documentos de Habilitação devidamente lacrados ficará em poder da Comissão até a 

decisão final acerca da Nota Técnica da referida empresa.  Nada mais havendo digno de registro, lavrou-se a presente Ata que vai assinada 

por todos os 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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