ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA M UNICIPAL DE CAM AÇARI

ATA DE REABERTURA
PREGÃO N.º 119/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL

PROCESSO N.º 00624.11.07.611.2017
Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, 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 Maria José Nery Costa e Equipe de Apoio
que abaixo assinam, designado pelo Decreto 6.769/2017, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na
Modalidade Pregão n.º 119/2017, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de corte, poda (secção
de raízes, retirada de ervas daninhas, trepadeiras de árvores e arbustos) e poda ornamental em: praças, vias, canteiros, áreas verdes e demais logradouros
públicos, com o comprometimento do recolhimento do material podado, destinando-os para o local adequado ao seu descarte, evitando danos ambientais, em
todo o município de Camaçari. Compareceu a sessão o mesmo preposto já cadastrados na sessão de reabertura da manhã, conforme assinatura abaixo.
A Pregoeira iniciou a sessão passando a arrematação para 2 º colocada a empresa TOPEJ JARDINAGEM – EPP que ofertou o valor global de R$
240.000,00(duzentos e quarenta mil reais), dentro do estimado pela administração. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a
Pregoeira procedeu com a habilitação, a empresa apresentou os atestados de capacidade técnica em cópia simples. A pregoeira com base na lei 803/307 Art.
27 §6º como medida saneadora, a comissão poderá conceder aos licitantes o prazo de 2 (dois) dias úteis para a juntada posterior de documentos, cujo conteúdo
retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta. Ficando, portanto suspensa a referida sessão.
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:
LOTE

VENCEDOR

ÚNICO

TOPEJ JARDINAGEM – EPP

PREÇO GLOBAL DO
LOTE (R$)
240.000,00

SITUAÇÃO DO LOTE
SUSPENSA

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a sessão de reabertura. 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 e suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes abaixo.
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