ATA DE REUNIÃO
PREGÃO Nº 007/2020 (PRESENCIAL) – CPL
PROCESSO Nº 021/2020
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às onze horas, na Sala da CPL da LIMPEC – LIMPEZA
PÚBLICA DE CAMAÇARI, situado Loteamento Espaço Alpha, Jardim Limoeiro – Município Sede de Camaçari, Bahia, foi realizada
sob a condução da Pregoeira, Wadna Cheile Melo Aragão e Equipe de Apoio que abaixo assinam designados pela Portaria n.º
024/2020, se reuniu para dar prosseguimento ao Pregão n.º 007/2020, (PRESENCIAL), cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada no gerenciamento, implantação e operação de sistema informatizado e integrado, utilizado na operação de compra
de peças e serviços, referente à manutenção de veículos leves e pesados em rede credenciada para uso da frota da
LIMPEC,compreendendo a gestão de um sistema tecnológico de intendência com metodologia de cadastramento, controle e
logística, visando à fiscalização financeira e otimização do sistema operacional na manutenção da frota.
A Pregoeira iniciou a sessão informando que a Prova de Conceito foi realizada, no dia 15/12/2020, pela empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e conforme parecer técnico, divulgado no Portal de compras,
http://arquivos.camacari.ba.gov.br/compras/1612201012194758303.pdf a empresa atendeu as especificações do item 17 – Anexo
A – Termo de Referência do Edital, sendo portanto arrematadora do Lote 01.
Fica desde já marcada a sessão de reabertura para o dia 21/12/2020 às 09h30min, para abertura do envelope nº 02 –
Documentos de Habilitação.
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.
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