ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REUNIÃO
PREGÃO Nº 0084/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL
PROCESSO Nº 01881.11.07.611.2019
Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala da COMPEL da Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira, Aline Oliveira da
Silva Almeida e Equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 7313/2020, a sessão para dar prosseguimento a Licitação na Modalidade
Pregão n.º 0084/2020, na forma Eletrônica, cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de empresa especializada em atender as necessidades dos
órgãos e entidades pertencentes a administração Direta e Indireta do Município de Camaçari, para eventual prestação dos serviços abaixo
discriminados: Lote 01 (Voz Digital); Lote 02 (Voz e Dados); Lote 03 (Tecnologia da Informação e comunicação com transmissão de dados Redundância); Lote 04 (Tecnologia da Informação e comunicação com transmissão de dados - Principal); Lote 05 (Tecnologia da Informação com
infraestrutura); Lote 06 (Sistema).
A Pregoeira iniciou a sessão informando que no dia 23/10/2020 convocou a empresa CLARO S/A, vencedora do lote 01, para negociação direta, a fim de
obter uma proposta mais vantajosa para a administração.
A Pregoeira informou que a empresa CLARO S/A ofertou o menor valor global de R$ 3.899.999,00 para o lote 01 e que a mesma atendeu a convocação
realizada na presente data, através de seu representante legal, apresentando nova proposta de preços para o lote 01, reduzindo o valor global inicialmente
ofertado para R$ 3.528.000,00.
A Pregoeira informou ainda que a Proposta será encaminhada para o Setor técnico para análise e viabilidade da Proposta.
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL

Ana Paula Souza Silva
Presidente/Apoio

Aline Oliveira da Silva Almeida
Pregoeira

CLARO S/A – Representante Legal: Luiz Gonzaga Macedo Carrilho

ATA DE REUNIAO PE 084-20- Negociação direta- CLARO Página 1 de 1

Vanuzia da Silva Guedes
Apoio

Priscila Lins dos Santos
Apoio

