ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ATA DE REABERTURA
PREGÃO N.º 046/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL
PROCESSO N.º 0330.11.07.611.2017
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às quinze horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP da
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, foi realizada sob a condução da
Pregoeira, Aricele Guimarães Machado Oliveira e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6769/2017, a sessão de reabertura para
dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 046/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a
Contratação de empresa para viabilizar ações de mobilização social e de planejamento de gestão durante as obras das praças dos esportes e
cultura voltadas para gestores públicos, comunidade beneficiada e representantes de Instituições que venham a contribuir com o processo de
implantação e gestão do equipamento público. Compareceu a empresa: CONFIDENCE SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME (Representante
legal: Valter Borges de Souza) – CREDENCIADO nesta sessão. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 21/09/2017:

............................................................................... INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 21/09/2017 .................................................................................
(...)

LOTE 01
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal:
EMPRESA
CONFIDENCE SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME

PROPOSTA DE
PREÇO (R$)
21.949,73

NEGOCIAÇÃO (R$)
S/ NEGOCIAÇÃO

A licitante CONFIDENCE SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME ofertou o valor global de R$ 21.949,73 (vinte e um mil novecentos e quarenta e nove
reais e setenta e três centavos). A Pregoeira procedeu à negociação direta junto à empresa CONFIDENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME, e pela
mesma foi dito que não pode reduzir o valor, sendo aceito por estar dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise
da documentação a Pregoeira verificou que a empresa não apresentou Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, não atendendo
ao item 9.2.5 Qualificação Econômico - Financeira e não apresentou comprovação de experiência da responsável técnica descumprindo o subitem 9.2.4.3
do edital. A Pregoeira inabilitou a empresa CONFIDENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME, e com fulcro no art. 28 da Lei Municipal 803/2007, como
medida saneadora a Pregoeira concedeu prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação, sanadas as causas que motivaram a sua
inabilitação.
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Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:
LOTE

VENCEDOR

01

#

PREÇO UNITÁRIO
DO LOTE (R$)
#

SITUAÇÃO DO LOTE
SUSPENSO ART. 28 LEI 803/20007

(...)
............................................................................. FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 21/09/2017 .....................................................................................
Em cumprimento a convocação a empresa CONFIDENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME compareceu no dia 25/09/2017, apresentando a Certidão
Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e comprovação de experiência da responsável técnica , tempestivamente, conforme diligenciado
na sessão de abertura do 21/09/2017. Diante do exposto, a licitante foi habilitada por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora
para este lote. Dada a palavra ao licitante para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, foi dito que abre mão de prazo recursal. A
Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado.
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:
LOTE

VENCEDOR

PREÇO DO LOTE (R$)

SITUAÇÃO DO LOTE

ÚNICO

CONFIDENCE SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME

21.949,73

ADJUDICADO

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso campo <ANEXOS>.
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos para o lote único. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL

Manoel Alves Carneiro
Presidente em
Exercício/Apoio

Aricele Guimarães Machado
Oliveira
Pregoeira

Wadna Cheile Melo Aragão
Apoio

Kézia Priscila Oliveira da
Silva
Apoio

Erasmo Antônio Rodrigues
Apoio

Licitantes Presentes:
EMPRESA

REPRESENTANTE

TELEFONE

CONFIDENCE SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA
ME

VALTER BORGES DE SOUZA

(71) 3621-0699
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ASSINATURA

