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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

TOMADA DE PREÇO – ISSM Nº. 001/2016 

 

Aos dezenove dias do mês setembro do ano de dois mil e dezesseis às nove horas e trinta 
minutos, na sala de Reuniões do ISSM, situada a Av. Francisco Drumond, S/Nº - Centro, nesta 
cidade, reuniu-se a THAIZI MACHADO DE SANTANA – Presidente, Equipe de Apoio: 
JOCILENE SENA PESSOA e LUIZ MAGNO DE CARVALHO JUNIOR, todos designados 
através da Portaria nº. 374 de 02 de setembro de 2014, para recebimento e abertura dos 
envelopes: “Proposta Técnica”, “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” referente 
a TOMADA DE PREÇO - ISSM N° 001/2016, que tem como objeto Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços para licenciamento de Sistemas Integrado em 
ambiente WEB de Gestão de Compras, Licitação, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio e 
Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento, buscando, padronizar, integrar e sistematizar os 
processos de negócio e a organização do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal. No 
dia e hora marcados foi aberta à sessão com a presença de 01 empresa e o representante 
legal da empresa, ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. Iniciada a 
sessão, a presidente e equipe de apoio examinaram a documentação apresentada pelos 
licitantes referente ao credenciamento e apresentou o Anexo V do Edital. A presidente deu 
continuidade e declarou que foi credenciada. A presidente passou o credenciamento para 
conferência do licitante e da equipe de apoio. A sessão prosseguiu com a abertura do 
Envelope 01 – Proposta Técnica. Dada a palavra ao licitante presente, os mesmos não 
tiveram nada mais a declarar. A comissão abriu prazo para análise das Propostas Técnicas e 
após a divulgação do resultado, o qual será divulgado no portal de compras 
www.compras.camacari.ba.gov.br, a comissão concederá o prazo recursal de que trata o art. 
109 da Lei Federal n.º 8.666/93, permanecendo em seu poder devidamente lacrados os 
Envelopes “B” e “C” da empresa, os quais deverão ser rubricados pela Comissão e pelo 
licitante presente na sessão de abertura da licitação. Nada mais digno de registro, deu-se por 
encerrada a sessão, e a ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes  
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