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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO 

CONCORRÊNCIA N.° 001/2018 – COMPEL 
PROCESSO N.º 00098.11.07.611.2018 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, 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, foi aberta a sessão sob a condução da Presidente Ana Paula Souza Silva e 
membros da Comissão que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6846/2018, para divulgação do julgamento do Projeto Técnico Executivo apresentado na Concorrência n.º 
001/2018, cujo objeto é a Seleção de empresa especializada em Comunicação para a realização de atividades não caracterizadas na Lei Federal 12.232/2010, especificamente para 
apresentação de projeto(s) técnico(s) executivo(s) com vistas à prospecção de anunciantes interessados na exibição de publicidade/merchandising em espaços e equipamentos 
públicos do Município de Camaçari-BA nas localidades dos eventos. Logo após declarar a abertura da sessão, a Presidente deu início aos trabalhos com a apresentação e leitura da 
ata de Julgamento do Projeto Técnico Executivo (Envelope nº 01) e da Capacidade de Atendimento (Envelope nº 03), devidamente acompanhada do relatório, encaminhada pela 
Subcomissão Técnica, designada pela Portaria de nº 006/2018. Com base no opinativo dos membros da Subcomissão Técnica, que subscrevem o relatório de julgamento do Projeto 
Técnico Executivo (Envelope nº 01) e da Capacidade de Atendimento (Envelope nº 03) da única licitante proponente na Concorrência  nº 001/2018, fica estabelecida a seguinte 
classificação:  

 

ENVELOPE Nº 01 – Via não identificada: 
 

Slogan Pontuação 
CAMAFOLIA 2018 QUEM QUER FESTA VEM PRA CÁ 60 pontos 
 

ENVELOPE Nº 03: 
 

Empresa Pontuação 
AGÊNCIA TERRUÁ LTDA 40 pontos 
 

Dando seguimento aos trabalhos, a Comissão procedeu à abertura dos Envelopes nº 02 – Projeto Técnico Executivo (via identificada), com a finalidade de cotejar o seu conteúdo 
com os elementos contidos no Envelope nº 01, e dessa forma permitir a identificação do proponente, repassando o plano ao licitante presente para a devida análise e rubrica em 
todas suas folhas. Nesse sentido, fica correlacionado o seguinte elemento quanto ao Projeto Técnico Executivo:  
 

Slogan Empresa 
CAMAFOLIA 2018 QUEM QUER FESTA VEM PRA CÁ AGÊNCIA TERRUÁ LTDA 
 

Como resultado final do julgamento do Projeto Técnico Executivo, tem-se: 
 

Empresa Pontuação 
AGÊNCIA TERRUÁ LTDA 100 pontos 
 
Conjugando a nota obtida pela empresa, através da fórmula [Nota do Envelope nº 01 + Nota do Envelope nº 03], apura-se o seguinte resultado consolidado do Projeto Técnico 
Executivo: 
 

Empresa Envelope Nº 01 Envelope Nº 03 Pontuação 
Total 

Resultado 
Final 

AGÊNCIA TERRUÁ LTDA 60 pontos 40 pontos 100 pontos 1º Lugar 
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Registrada a presença do representante da empresa participante do certame, a Comissão, amparada no art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, intima o licitante acerca da 
decisão de julgamento do Projeto Técnico Executivo. Nesse sentido, foi perguntado ao representante da empresa a respeito da intenção de interpor recurso sobre o julgamento 
do Projeto Técnico Executivo, tendo sido verbalmente apresentada pela mesma a sua desistência expressa, razão pela qual a Comissão delibera pela continuidade do 
procedimento, passando, portanto, à abertura dos Envelopes nº 04 (Proposta de Preços) da empresa AGÊNCIA TERRUÁ LTDA, repassando a proposta ao licitante presente 
para a devida análise e rubrica em todas suas folhas. Em seguida, a Comissão procedeu ao julgamento da proposta de preços, sendo identificadas as seguintes notas: 
 

Empresa P1 P2 P3 NP (P1 + P2 + P3) 
AGÊNCIA TERRUÁ LTDA 0,25 x 30 =  7,5 10 x (3 – 3) = 0 15 x (3 – 3) = 0 7,5 

 
Registrada a presença do representante legal da empresa participante do certame, a Comissão, amparada no art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, intimou o representante 
legal acerca da decisão de julgamento final da proposta, dispensando-se assim a publicação prevista no item 11.4.16 do edital. Em seguida, foi perguntado ao representante da 
empresa a respeito da intenção de interpor recurso sobre o julgamento final da proposta, tendo sido verbalmente apresentada pelo mesmo a sua desistência expressa, razão 
pela qual a Comissão delibera pela continuidade do procedimento, solicitando da empresa que lhe fossem entregue o Envelope nº 05 (Habilitação), caso estivessem de posse do 
mesmo. 
 
Dando continuidade aos trabalhos, passou-se, portanto, à abertura dos Envelopes nº 05 (Habilitação) da empresa AGÊNCIA TERRUÁ LTDA, repassando a documentação ao 
licitante presente para a devida análise e rubrica em todas suas folhas. Em seguida, a Comissão procedeu à análise dos documentos de habilitação, sendo considerada 
habilitada a empresa: AGÊNCIA TERRUÁ LTDA. 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 licitante acerca da decisão de julgamento da habilitação. Por todo o exposto, delibera a Comissão por declarar vencedora da Concorrência nº 
001/2018 a empresa: AGÊNCIA TERRUÁ LTDA. 
 
Dada palavra aos representantes legais das empresas foi dito que não tem intenção de interpor recurso. A Presidente de Licitação deu por encerrada a sessão e nada mais 
havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata que vai por todos assinada.  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>. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 
 

 
Ana Paula Souza Silva 

Presidente  

 
 
 
Ana Carolina da Silva dos Santos 

Membro 

 
 
 
Wadna Cheile Melo Aragão 

Membro 

 
 

 
       Michelle Silva Vasconcelos 

Membro 

 
 

Ana Carolina Iglesias de Souza 
Rosa Santana 

Membro 
 
Licitante presente: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

AGÊNCIA TERRUÁ LTDA Gilmara Silva de Almeida (71) 988829787/(61) 981395423  

 
 


