CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ESTADO DA BAHIA

ATA DE REABERTURA
PREGÃO Nº 003/2022 (PRESENCIAL) – COPEL
PROCESSO Nº 013/2022
Aos dezesseis 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,
Rua de Contorno do Centro Cultural, s/n, Centro, Camaçari – Bahia, foi realizada a reabertura 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, para prosseguimento aos procedimentos licitatórios em decorrência da Demonstração da Prova de Conceito, sob a condução do Pregoeiro e
Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pela Portaria 028/2022.
Participaram da sessão de reabertura o representante legal da licitante PROJECT CONSULTORIA EIRELI, Sr. Marcus Fabio Isaac Cruz e o Coordenador de
Informática Flávio Joaquim dos Santos.
Foi iniciada a apresentação da Prova de Conceito cujo objetivo é analisar, julgar e emitir Parecer Técnico em conformidade com o exigido no item 11 do
Termo de Referência.
Dando seguimento a sessão, a Comissão Técnica emitiu Parecer (anexo), informando que a empresa PROJECT CONSULTORIA EIRELI atende
integralmente as especificações exigidas.
O Pregoeiro informa que conforme item 8.14 do Edital, a prova de Conceito é condicionante para a adjudicação da empresa classificada em primeiro lugar.
Diante do Exposto, prosseguiu com a Abertura do envelope Nº 02 – Documentos de habilitação da empresa PROJECT CONSULTORIA EIRELI.
Após análise da documentação, o Pregoeiro procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para
este lote. O Pregoeiro adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:

LOTE

VENCEDOR

01

PROJECT CONSULTORIA EIRELI

PREÇO GLOBAL DO
LOTE (R$)
390.000,00

SITUAÇÃO DO LOTE
ADJUDICADO

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, 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

COMISSÃO TÉCNICA

Flávio Joaquim dos Santos
Coordenação de Informática

Licitante presente:
EMPRESA

PROJECT CONSULTORIA EIRELI
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REPRESENTANTE

MARCUS FABIO ISAAC CRUZ

TELEFONE
(71) 98161-5151

ASSINATURA

