ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ABERTURA
PREGÃO Nº 005/2022 (PRESENCIAL) – COPEL
PROCESSO Nº 010/2022
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, 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 005/2022, na forma Presencial, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação do serviço de
telefonia móvel, com disponibilização de até 65 (sessenta e cinco) linhas habilitadas com aparelhos telefônicos em regime de comodato e com pacote de
dados ilimitado, 30 (trinta) chips com planos de dados 4G para acesso à Internet com pacote de dados ilimitado e 35 (trinta e cinco) linhas (chips sem os
aparelhos), com cobertura mínima no município de Salvador e Região Metropolitana (RMS), devendo o serviço oferecer as facilidades do roaming nacional,
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Camaçari, 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. 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
CLARO S.A

PROPOSTA DE PREÇO (R$)
LOTE 01
322.044,00

A licitante CLARO S.A ofertou o menor preço global de R$ 322.044,00 (trezentos e vinte e dois mil e quarenta e quatro reais), dentro do estimado pela
Administração, sendo, portanto, arrematadora do lote. o Pregoeiro classificou a proposta. Após análise da documentação, o Pregoeiro procedeu com a
habilitação, por atender às exigências do edital, sendo declarada vencedora.
O Pregoeiro adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:
LOTE

VENCEDOR

PREÇO GLOBAL DO LOTE (R$)

SITUAÇÃO DO LOTE

01

CLARO S.A

R$ 322.044,00

ADJUDICADO

Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara de Camaçari (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br).
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Dessa forma, o Pregoeiro encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL

Gilberto Santos Moreira
Pregoeiro

Cássio Daniel de Brito Leal
Apoio

Aline Oliveira da Silva Almeida
Apoio

Licitantes presentes:
EMPRESA
CLARO S.A

REPRESENTANTE
ARNALDO DA COSTA MACHADO NETO
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TELEFONE
(71) 98113-4533

ASSINATURA

