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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2021 – COMPEL 

PROCESSO Nº 00056.11.07.611.2021 
 

Aos nove dias do mês de junho ano de dois mil e vinte e um, às nove 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 7468/2021, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios 

concernentes à licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 0001/2021, cujo objeto é a 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. 
 

Dando seguimento à sessão a Presidente da Comissão, informa que a empresa SESCONTI SERVIÇOS LTDA não compareceu a sessão de 

reabertura do referido certame e nem apresentou documentação via Correios ou por e-mail para sanear as falhas que levaram à sua desclassificação 

de sua Proposta Técnica.  
 

Diante do exposto, a Presidente da COMPEL, à luz dos elementos que integram o presente processo, de acordo com os critérios fixados na Tomada 

de Preços nº 0001/2021 – COMPEL, nos termos da legislação em vigor, declarou FRACASSADA a referida licitação pelos motivos acima exposto. 
 

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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