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Aos vinte e quatro dias mês de maio  do ano de dois mil e vinte e um , às nove horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão Central 

Permanente de Licitação - COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n.º 7468/2021, para deliberação referente ao resultado do Julgamento 

da Proposta Técnica realizado pela Comissão Técnica designada pela Portaria nº 042/2021, publicada no Diário Oficial do Município de nº 

1670 de 19 de maio de 2021, que encontra - se com seu inteiro teor disponível no link abaixo: 

http://arquivos.camacari.ba.gov.br/compras/2405210805264333369.pdf 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. 

Com base no relatório acima mencionado e disponivel no Portal de Compras do Município no mesmo sitio onde foi disponibilizado o Edital 

conforme link de acesso acima disponivel a  Comissão decidiu por classificar a Proposta Técnica da empresa SESCONTI SERVIÇOS LTDA.  

Diante do exposto a Comisssão com base no item 10.2.7 do Edital e artigo 48 paragrafo único da lei 8666/93 concedeu o prazo de oito dias 

contados a partir da presente data para que a referida empresa possa sanear as falhas que levaram à sua desclassificação constantes no 

relatório emitido pela Comissão de Avaliação Técnica.  Ficando desde já marcada para o dia 09/06/2021 ás 09:00 a sessão pública para 

recebimento da documentação da SESCONTI. 

A Presidente encerrou a sessão e 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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