ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO
PREGÃO N.º 002/2021 (PRESENCIAL) – COPEL
PROCESSO N.º 111/2021
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, na sala da COPEL da Câmara Municipal de Camaçari, situado na Sede
da Câmara Municipal de Camaçari, situada na Rua de contorno do centro cultural, s/n, Centro, Camaçari – Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira
Aline Oliveira da Silva Almeida e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pela Portaria 020/2021, a sessão para dar prosseguimento aos
procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 002/2021, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preço para aquisição
de Água Mineral, para a Câmara Municipal de Camaçari. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 26/04/2021.
............................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 26/04/2021.................................................................................
(...)
A licitante JEOVANE ARAÚJO BARBOSA 81212356500 ofertou o menor preço global de R$ 132.300,00 (cento e trinta e dois mil e trezentos reais), dentro do
estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira
verificou que a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União estava vencida. Diante do exposto e com fulcro no
subitem 24.1.1 do edital, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização do referido documento. A pregoeira suspendeu a sessão.
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:
LOTE

VENCEDOR

01

JEOVANE ARAÚJO BARBOSA 81212356500

PREÇO UNITÁRIO DO
SITUAÇÃO DO LOTE
LOTE (R$)
132.300,00 SUSPENSO LEI 123/2006

A Pregoeira comunicou que as licitantes cujas propostas foram adjudicadas e ofertaram preços na disputa, deverão apresentar proposta reformulada no
prazo de 24h, contadas do encerramento desta sessão (10h30min).
A data da sessão de reabertura ou a divulgação do resultado, deverá ser acompanhada no Portal da Transparência
(https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br/), sendo as licitantes as únicas responsáveis pela perda de negócios proveniente da falta de acompanhamento.
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de preço pela licitante vencedora.
Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br/), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso –
campo <Anexos>.
..................................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 28/04/2021...............................................................................................
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Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informou que a licitante JEOVANE ARAÚJO BARBOSA 81212356500, apresentou nesta data (28/04/2021), a
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, portanto, aceita pela pregoeira por estar dentro do prazo estipulado
na Ata de Abertura, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Fica desde já, aberto o prazo recursal de 03 (três) dias úteis.
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preços.
Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br/), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso –
campo <Documentos>.
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:
LOTE

VENCEDOR

01

JEOVANE ARAÚJO BARBOSA 81212356500

PREÇO UNITÁRIO DO
LOTE (R$)
132.300,00

SITUAÇÃO DO LOTE
PRAZO RECURSAL

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL

Aline Oliveira da Silva Almeida
Pregoeira
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Cássio Daniel de Brito Leal
Apoio

Fabson de Freitas Assis
Apoio

Gilberto Santos Moreira
Apoio

