ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ATA DE ABERTURA
PREGÃO Nº 016/2021 (PRESENCIAL) – COPEL
PROCESSO Nº 329/2021
Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 realizada a abertura
da Licitação na Modalidade Pregão n.º 016/2021, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para contratação de empresa especializada para
aquisição de equipamentos de informática (placa mãe, memória, SSD, processador, leitor biométrico) afim de atender as necessidades da Câmara Municipal
de Camaçari, sob a condução da Pregoeira, Aline Oliveira da Silva Almeida e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pela Portaria 020/2021.
Apenas 01 (uma) empresa compareceu ao certame (por seu representante que assina abaixo). A Pregoeira abriu a sessão, solicitando a Declaração de
Atendimento às Condições de habilitação, a comprovação de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa e identificação e
credenciamento do representante da licitante presente. Em seguida solicitou ao licitante a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 Documentação de Habilitação. A Pregoeira, dando seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando
os seguintes valores:
LICITANTE
DIXAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

PROPOSTA DE PREÇO (R$)
LOTE 01
33.502,00

Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por encaminhar a proposta ao licitante presente, para fins de vistas e
rubrica.

LOTE 01
O representante da Coordenação de Informática aprovou a proposta/folder apresentada pela licitante DIXAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.
A licitante DIXAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP ofertou o menor preço global de R$ 33.502,00. A Pregoeira procedeu com a negociação direta e
pelo representante da licitante foi dito que não pode baixar o preço ofertado. A Pregoeira verificou que o valor ofertado está dentro do estimado, sendo,
portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às
exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:
LOTE

VENCEDOR

01

DIXAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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PREÇO GLOBAL DO
SITUAÇÃO DO LOTE
LOTE (R$)
33.502,00 ADJUDICADO

Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara de Camaçari (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br), na mesma página onde se deu
o aviso.
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL

Aline Oliveira da Silva Almeida
Pregoeira

Cássio Daniel de Brito Leal
Apoio

Fabson de Freitas Assis
Apoio

Coordenação de Informática
Flávio Joaquim dos Santos
Licitantes presentes:
EMPRESA

DIXAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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REPRESENTANTE

RODRIGO OLIVEIRA CERQUEIRA

TELEFONE

(71) 3013-0101

ASSINATURA

