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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
CONCORRÊNCIA Nº 0019/2019 – COMPEL 

PROCESSO Nº 01011.11.07.611.2019 
 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro ano de dois mil e dezenove, 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 

7.166/2019, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade 

Concorrência nº 0019/2019, cujo objeto refere-se à Contratação de Empresa Especializada para realizar a Estruturação do 

Sistema Próprio de Ensino Municipal e Formação de Docentes, do segmento do ENSINO FUNDAMENTAL a fim de atender a 

Rede Municipal da Secretaria da Educação do Município de Camaçari – BA. 

 

Dando seguimento à sessão a Presidente da Comissão, informa que compareceu a sessão o representante legal da licitante: 1.   

INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA – ICEP (Representante legal: Fabiana de Jesus Santana) que foi 

credenciada nesta sessão. 

 
Diante do exposto, a Presidente e a unanimidade de seus membros passam a abertura e a análise da Proposta de Preço – 

Envelope nº 03, da empresa INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA – ICEP, foi verificado que a proposta de 

preços apresentou erro na descrição do seu valor global, por se tratar de erro material irrelevante a Comissão solicitou que o 

preposto da referida empresa corrigisse na própria sessão com base no disposto 12.4.6 do instrumento convocatório, que 

apresentou o Valor Global de R$ 5.561.867,14 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete 

reais e quatorze centavos), tendo sua proposta classificada por atender as exigências editalícias.  Ficando aberto o prazo 

recursal previsto no art. 109 da lei 8.666/93. A Presidente encerrou a sessão e nada mais havendo digno de registro, lavrou-se a 

presente ata que vai assinada por todos os presentes. 
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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>. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 
 

 
Ana Paula Souza Silva 

Presidente  

 
 
 

Aline Oliveira da Silva Almeida  
Membro 

 
 

 
Aricele Guimarães Machado Oliveira  

Membro 

 
 

 
Wadna Cheile Melo Aragão 

Membro 
 

Licitante Presente: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 
INSTITUTO CHAPADA DE 
EDUCAÇÃO E PESQUISA – 
ICEP 

Fabiana de Jesus Santana 
(73) 981388528 

contato@respublicae.com.br 

 

 


