ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ABERTURA
PREGÃO Nº 003/2022 (PRESENCIAL) – COPEL
PROCESSO Nº 013/2022
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na Sala de Reunião da Câmara Municipal de Camaçari – CMC,
situado na Sede da Câmara Municipal de Camaçari, Rua de Contorno do Centro Cultural, s/n, Centro, Camaçari – Bahia, foi realizada a abertura da Licitação
na Modalidade Pregão n.º 003/2022, na forma Presencial, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área
de soluções integradas em tecnologia, para fornecimento de licença de uso de software de soluções tecnológicas integradas para o processo legislativo e
controle de acesso as dependências da Câmara, incluindo migração, instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento, segundo as
especificações constantes no Termo de Referência, sob a condução do Pregoeiro e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pela Portaria
028/2022, de 24 de janeiro de 2022. Presentes as estudantes de Direito Anabel Barbosa dos Reis, CPF 465.215.935-87, Ana Cleide Vieira Santos, CPF
860.052.495-41 e Patrícia Santos Pena, 002.620.145-20. Apenas 01 (uma) empresa compareceu ao certame.
O Pregoeiro abriu a sessão, solicitando a Declaração de Atendimento às Condições de habilitação, a comprovação de enquadramento como Empresa de
Pequeno Porte ou Microempresa e a documentação de credenciamento do representante da licitante presente, sendo declarada credenciada.
O Pregoeiro solicitou a entrega do envelope n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação da licitante.
Em seguida, procedeu a abertura do Envelope nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando o seguinte valor:
LICITANTE
PROJECT CONSULTORIA EIRELI

PROPOSTA DE PREÇO (R$)
LOTE 01
396.000,00

Passou para a negociação direta com a licitante PROJECT CONSULTORIA EIRELI, sendo ofertado o menor preço global de R$ 390.000,00 (trezentos e
noventa mil reais). O Pregoeiro verificou que o valor estimado encontra-se dentro do estimado pela Administração, sendo classificada e arrematadora do lote.
O Pregoeiro informa que a licitante deverá realizar prova de conceito como parte do processo licitatório, no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis, para
avaliar se o objeto ofertado atende integralmente as especificações do Termo de Referência, conforme item 8.14 do Edital. Diante do exposto, fica desde já
marcada a sessão para a realização da prova de conceito para o dia 16/02/2022, às 14:00 horas, no mesmo local.
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:
LOTE

VENCEDOR

PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$)

SITUAÇÃO DO LOTE

01

PROJECT CONSULTORIA EIRELI

R$ 390.000,00

SUSPENSO – PROVA DE CONCEITO

Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara de Camaçari (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma
página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>.
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Dessa forma, o Pregoeiro encerrou os trabalhos às 14:40h e suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL

Gilberto Santos Moreira
Pregoeiro

Aline Oliveira da Silva Almeida
Apoio

Licitantes presentes:
EMPRESA
PROJECT CONSULTORIA EIRELI
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REPRESENTANTE
MARCUS FABIO ISAAC CRUZ

TELEFONE
(71) 98161-5151

ASSINATURA

