ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO
PREGÃO Nº 006/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL
PROCESSO Nº 00192.11.07.611.2017
Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de Camaçari,
situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira, Monique de Jesus Fonseca e equipe de
apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.659/2017, a sessão para dar seguimento em decorrência do resultado da análise das propostas de
preços e catálogos, concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 006/2017, na forma Presencial, cujo objeto é aquisição de 30 (trinta) scanners
portáteis para Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari. A Pregoeira iniciou a sessão informando o resumo da Ata de Reabertura.
................................................................................. INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 16/08/2017................................................................................
Em razão do prazo da proposta de preços ofertada pela empresa T SEG – SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, ter seu prazo de vencimento até o dia
24/07/2017, a Pregoeira e equipe de apoio devido ao lapso temporal, a fim de dar continuidade ao processo licitatório, em 31/07/2017 realizaram diligência
por meio de e-mail, conforme documentos acostado aos autos, solicitando a empresa declarada vencedora do certame a renovação ou revalidação da
proposta de preços mantendo os preços e condições ofertados inicialmente em 24/05/2017. Do exposto, decorrido o prazo a referida licitante não respondeu
a Comissão.
Diante do exposto, em virtude da omissão da licitante vencedora do Pregão Presencial nº. 006/2017, em manter a revalidação da proposta de preços e
consequentemente fornecer os equipamentos solicitados no pregão em epigrafe, convocamos a licitante ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP,
através de seu representante legal Sr. José Maria Rocha Xavier, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, para se manifestar quanto ao interesse de encaminhar
proposta de preços com valor e condições ofertadas, no dia 24/05/2017.
...........................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 16/08/2017.........................................................................
Em 18/08/2017, a Pregoeira convocou a empresa ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, a se manifestar quanto ao interesse de encaminhar
proposta de preços com valor e condições ofertadas, no dia 24/05/2017. Decorrido o prazo de 03 (três) dias úteis, no dia 29/08/2017, a empresa supracitada,
encaminhou e-mail informando não possui condições manter os preços ofertados em 24/05/2017, conforme documento acostado aos autos. Do exposto, a
Pregoeira e equipe de apoio declararam a presente licitação FRACASSADA, por não haver propostas válidas Dessa forma a Pregoeira, encerrou os
trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), na página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>.
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.
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