ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA
PREGÃO Nº 072/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL
PROCESSO Nº 00438.11.07.611.2017
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano 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, Camaçari, Bahia, foi realizada a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 072/2017, na forma Presencial, cujo
objeto é Registro de preços para prestação do serviço de Telefonia Móvel, com disponibilização de até 500 (quinhentas) linhas,
habilitadas, com aparelhos telefônicos em regime de comodato e com pacote de dados ilimitado para os aparelhos smartphones
avançado e intermediário, com planos de dados 4G/3G, para acesso à internet com velocidade nominal de 1024kbs ilimitado e com
cobertura mínima no Município de Salvador e Região Metropolitana (RMS), devendo o serviço oferecer as facilidades do roaming
nacional, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA, sob a condução da Pregoeira, Ana Carla Costa
Paim e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6.769/2017. Compareceu a sessão os mesmo prepostos já
cadastrados na sessão de abertura, conforme assinatura abaixo.
Encerrado fases de lances a Pregoeira procedeu com a abertura do envelope de habilitação da arrematadora do lote. O
CONSÓRCIO PM CAMAÇARI 72-2017 - MOBILIDADE que ofertou o menor preço global de R$ 689.000,00 (seiscentos e oitenta
e nove mil reais), dentro do estimado pela Administração. Após análise da documentação, a Pregoeira verificou que as empresas
participantes do Consorcio PM CAMAÇARI 72-2017 - MOBILIDADE não apresentaram Certidão Conjunta Negativa de Débitos,
relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), Falência e
concordata e Certidão Municipal, além da certidão Estadual da OI Móvel emitida com CNPJ da filial, no entanto existe uma
Certidão de Objeto e Pé imitido pelo poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, Juízo de direito da Sétima Vara Empresarial da
Comarca da Capital, assinado pela Chefa de Serventia, Sra. Monica Pinto Ferreira, sob número do Processo Eletrônico
0203711.65.2016.8.19.0001, que foi proferida em 29/06/2016 ás fls. 89.496/89.525 a decisão que proferiu o Processamento de
recuperação judicial, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) em 06/07/2016. As fls. 89.496/89.525 que
diz dispensa a apresentação de certidão negativa em qualquer circunstancias relacionada às recuperadas. O balanço matrimonial
do CONSÓRCIO PM CAMAÇARI 72-2017 – MOBILIDADE estava ilegível para 03 (três) empresas participantes do consorcio, a
Pregoeira acessou Diário Oficial de cada Estado e imprimiu balanço legível passando o mesmo para vista, analise e assinatura dos
presentes. Diante do exposto, a Pregoeira procedeu com a habilitação do Consorcio PM CAMAÇARI 72-2017 – MOBILIDADE, por
atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Como não houve recurso a ser julgado a
Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.
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CONSÓRCIO PM CAMAÇARI 72-2017 - MOBILIDADE

689.000,00

CLARO S.A ACEITOU A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Pregoeira comunicou que as licitantes cujas propostas foram adjudicadas e que aderiram a Ata, deverão apresentar proposta
reformulada no prazo de 24h, contadas do encerramento desta sessão (16h00min).
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. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMPEL
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