
Câmara Municipal de Poá 
Estado de São Paulo 

AVISO DE CONVOCAÇÃO REABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAl N° 
OS/2022 - EDITAl N° 015/22 - PROCESSO N° 240/22 

Modalidade: Pregão Presencia L 

Tipo: Menor Preço Global 

Objeto: Contratação de empresa especializada, visando os serviços de controladoria 
de acesso para atuar no Posto determinado pela Câmara Municipal de Poá. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE poA, através de seu Pregoeiro, considerando que, 
conforme item 14.5 do edital n0015/22, por meio da promoção de diligência, 
suspendeu a sessão do processo licitatório referido ocorrida em 07/12/22, de 
acordo com o lavrado em ata, para solicitar à licitante Agil Eireli CNPJ 
26.427.482/0001-54, que em virtude da apresentação de planilhas de custos e de 
formação de preços estarem com alguns itens faltantes ou com valores 
inadequados, que esta fosse recomposta e apresentada sem a necessidade de 
majoração do preço ofertado, e desde que se comprovasse que este é suficiente 
para arcar com os custos da contratação. 

Foi fixado o prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo período a critério da 
Administração, para apresentação da planilha de custos recomposta no 
Departamento de Compras e Licitação. A empresa Agil Eireli não se opôs à 
apresentação da planilha. A referida licitante apresentou a planilha de composição 
de custos recomposta em 12/12/2022 às 20h11 através do e-mail 
licitacao@camarapoa.sp.gov.br. 

Portanto, para prosseguimento das demais etapas do certame, realiza-se a presente 
CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO N°005/22 para o dia 
20 de dezembro de 2022, às 13h, nesta Câmara, situada na Rua Vereador José Calil, 
nO. 1 00 - Centro - Poá/SP' 

Isto posto, dê ciência aos licitantes, com a publicação do """"""~o no site da Câmara' 
e continuidade dos trâmites relativos ao proceJimen 
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