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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
ESTADO DA BAHIA 

 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES 
CONCORRÊNCIA 001/2021 – COPEL 

PROCESSO Nº 138/2021 
 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Sala de Reunião da Câmara Municipal de Camaçari – CMC, situado na 
a Sede da Câmara Municipal de Camaçari, situada na Rua de contorno do centro cultural, s/n, Centro, Camaçari – Bahia, foi aberta a sessão sob a condução 
da Presidente Aline Oliveira da Silva Almeida e membros da Comissão que abaixo assinam designada pela Portaria 019/2021, para recebimento dos Envelopes 
nº 01 (Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada), 02 (Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada), 03 (Capacidade de Atendimento, 
o Repertório e os Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação) e 04 (Propostas de Preços), referente à licitação na modalidade Concorrência 001/2021, 
cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade, por intermédio de 01 (uma) agência de propaganda, compreendendo o 
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução 
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de 
atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. 03 (três) 
empresas compareceram ao certame: SINAPSE COMUNICAÇÃO EIRELI; EPP PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI; ÚNICA PLANEJAMENTO EM 
COMUNICAÇÃO LTDA. A sessão teve início com o credenciamento e o recebimento dos envelopes nº 01, 02, 03 e 04 apresentados pelas empresas acima 
citadas. Após conferência do credenciamento, verificou – se que as empresas estão credenciadas por atender ás exigências do instrumento convocatório. A 
sessão prosseguiu com a abertura dos envelopes nº 01 (Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada), e dos envelope nº 03 (Capacidade de 
Atendimento, o Repertório e os Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação), cujos documentos foram conferidos e rubricados pela Comissão e 
Licitantes Presentes, à exceção do conteúdo do envelope nº 01. A sessão foi suspensa para análise e julgamento das propostas técnicas pela Subcomissão 
Técnica. Os envelopes nº 02 (Plano de Comunicação Publicitária – Via Identificada) e 04 (Propostas de Preços), respectivamente, permanecerão lacrados e 
rubricados em poder da Comissão para abertura após a conclusão da análise e julgamento das Propostas Técnicas. Franqueada a palavra, não houve quem 
dela fizesse uso, a Presidente suspendeu a sessão e os interessados deverão acompanhar o resultado deste processo licitatório no Portal da Transparência 
da Câmara Municipal de Camaçari (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br). Dessa forma a Presidente da Comissão encerrou os trabalhos e em seguida lavrou 
a presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. 
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Aline Oliveira da Silva 
Almeida  

Presidente 

 
 
 

Aloísio Ribeiro Queiroz 
Junior  

Membro 

 
 
 
Cássio Daniel de Brito Leal  

Membro 

 
 
 

Fabson de Freitas Assis  
Membro 

 
 
 

Gilberto Santos Moreira  
Membro 

 

Licitante presente: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 
SINAPSE COMUNICAÇÃO EIRELI RUY DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR (71) 98808-1851  
EPP PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI DILTON  COUTINHO FONSECA JUNIOR (75) 98843-7658  
ÚNICA PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO LTDA MARCELO EDUARDO PEREIRA DE 

AZEVEDO 
(71) 99736-3580  

 


