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Atas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98
ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE
PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 002/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022
Às 10:00 horas do dia quatorze do mês de julho de dois mil vinte e dois, na sede da
Prefeitura Municipal de Caetanos - BA, situada à Avenida da Conquista, nº 161,
Centro, Caetanos – BA, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Caetanos, nomeada pela Portaria n° 025/2017 de 02 de
janeiro de 2017 e a Comissão Especial para Realização do Concurso Público,
nomeada pela Portaria n°030/2022 de 31 de março de 2022 para sessão de abertura
de envelopes de pospostas de preço da licitação modalidade Concorrência Pública
001/2022, tipo Técnica e Preço, que tem por objeto a contratação de empresa
especializada em serviços técnicos para organização, elaboração, aplicação,
correção de provas, divulgação e publicação de Resultado do Concurso Público
destinado ao provimento de vagas de nível fundamental, médio e superior do
município de Caetanos. Compareceram ao certame os membros da Comissão de
Licitação compostas por: Sr. Antonio Marcos Vieira Silva, Presidente da CPL, José
dos Santos Silva Sobrinho – membro, Carmessilva Gomes Santos membro e os
membros da Comissão Especial para Realização do Concurso Público compostas
por: Sr. Ginebaldo Silva Freire – Professor;

Reveire De Oliveira Gomes –

Professora; e a licitante PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA,
inscrito no CNPJ nº 07.471.060/0001-31 com endereço na Rua Silveira Martins nº
27, Shopping Conexão, Sala 23 ,Cabula ,CEP: 41150-000, Salvador Ba, neste ato
representado pelo Sr. Luiz Claudio de Souza Mattos, solteiro, empresário, portador
da Carteira de identidade de nº 04691968-66 e do CPF nº 769.797.845-87 localizado
na Avenida Aliomar Baleeiro, Cond. Nossa Senhora da Vitória, nº 304, bloco 07, Ap
003, Bairro Jardim Nova Esperança, Salvador Ba. Ato contínuo o presidente da
comissão informou que nenhuma empresa manifestou interesse de recurso abrindo
assim o direito de prazo recursal, sendo assim, segue o processo para abertura dos
envelopes de propostas de Preço. Foi verificado que os envelopes de propostas de
preços que estavam em poder da comissão, estavam devidamente lacrados e
vistados nos seus fechos pelos licitantes presentes. A comissão passou então a
analisar o envelope “2”, Proposta Técnica da empresa PLANEJAR CONSULTORIA
E PLANEJAMENTO LTDA e verificou que toda documentação estava de acordo
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com as exigências do edital, sendo analisado pela comissão conforme a portaria nº
030/2022 que declarou a pontuação total da empresa em cada critério conforme o
edital, mediante aos ITENS: 4.6.1 = 20 pontos; 4.6.2 = 20 pontos; 4.6.3 = 20
pontos; 4.6.4 = 20 pontos; 4.6.5 = 20 pontos; 4.6.6 = 20 pontos; e 4.6.7 = 16 pontos
ficando a empresa com a pontuação total de 136 pontos. Ato contínuo, após a
análise da comissão de realização do Concurso Público nomeado pela Portaria
n°030/2022, fica a empresa PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
declarada classificada com a pontuação de 136 pontos referente à proposta técnica.
Logo após, a comissão de licitação passou então a analisar o envelope “3” Proposta
Comercial

e

verificou

que

a

empresa

PLANEJAR

CONSULTORIA

E

PLANEJAMENTO LTDA apresentou proposta com o valor global de R$ 90.000,00
(noventa mil reais); sendo os valores por taxa de inscrição a) Cargo de nível
fundamental: R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais); b) Cargo de nível médio: R$ 60,00
(Sessenta reais); c) Cargo de nível superior: R$ 80,00 (Oitenta reais); Diante do
exposto, e por atender as condições constantes no edital, a Comissão declara
vencedora a licitante PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, por ter
apresentado a proposta de valor global dentro da média de preço estabelecida
através de pesquisa de mercado e por ser considerada a proposta mais vantajosa.
Desta forma, o resultado será publicado no diário oficial do Município, abrindo prazo
de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação. Não havendo mais nada a ser tratado
e digno de registro o Presidente da Comissão deu por encerrada a sessão. Foi por
mim, Antonio Marcos Vieira Silva, Presidente da CPL, que, depois de lida e
aprovada, vai por todos assinada, na forma da legislação vigente.

Antonio Marcos Vieira Silva
Presidente

José dos Santos Silva Sobrinho
Membro

Carmessilva Gomes Santos
Membro
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Ginebaldo Silva Freires
Professor;
Reveire De Oliveira Gomes – Professora;

PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
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