Prefeitura Municipal de Teofilândia
1

Quarta-feira • 13 de Maio de 2020 • Ano • Nº 1982
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Teofilândia publica:

x Ata de Abertura e Julgamento do Processo de Licitação Pregão
Presencial Para Sistema de Registro de Prelo nº 004/2020 - Futuro
fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades das
Secretarias municipais de Teofilândia/Ba.

Gestor - Tercio Nunes Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Teofilândia - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NXZMB6H28SWTE4SRV2SBFQ

Quarta-feira
13 de Maio de 2020
2 - Ano - Nº 1982

Teofilândia

Atas

2ª ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRELO Nº 004/2020
Aos treze (13) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte às nove horas e dez
minutos (09:10), reuniu-se O Pregoeiro Deste Município, juntamente com a equipe de
apoio, nomeada pelo Senhor Prefeito, através da Portaria nº 022/2020, formada pelos
seguintes membros: Rafael Queiroz de Oliveira e Joseney Oliveira Bispo, para abertura
e julgamento da documentação de habilitação e retomada do julgamento das propostas
de preços, referentes ao Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preço nº
004/2020, que tem por objetivo o Registro de preço para a FUTURO FORNECIMENTO
DE MATERIAIS ESPORTIVOS para atender as necessidades das Secretarias
municipais de Teofilândia/Ba, pelo período de 12 meses, sendo este processo regido
pelas Leis 10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores e realizado de acordo com
a s cláusulas do Edital- PP 004/2020SRP e seus anexos. Aberta a reunião, o pregoeiro
informou que após a suspensão da sessão anterior no dia 18/03/2020, foram as
propostas de preço e os catálogos, repassadas para o Departamento de Esportes do
município a qual elaborou o termo de referência apresentado pela Secretaria Municipal
de Educação e Cultura a qual o departamento está vinculado, tendo está apresentado
o PARECER de cada proposta no dia 29/04/2020, sendo solicitado pelo Pregoeiro uma
revisão nos citados pareceres visando garantir a competitividade no certame aja visto a
desclassificação de duas das quatro licitantes, tendo o departamento comunicado
posteriormente que mantinha a decisão constante no parecer, o qual foi publicado
juntamente com a decisão final da classificação das proposta a qual foi embasada no
citado parecer. A convocação dessa sessão foi feita na Edição do DOM nº 1978 de
11/05/2020 e enviada para o e-mail de todas as empresas, sendo esclarecido que caso
alguns dos licitantes já credenciados na sessão anterior, não se faça presente na sessão do dia
13/05/2020, será aberto automaticamente o prazo de 3 dias uteis para a interposição de recurso,
contados a partir da publicação desta ATA no DOM. Diante da pandemia da COVID-19 todos os
presentes na sessão mantiveram o distanciamento mínimo exigido e o uso de mascaras.

Manifestou interesse em participar do certame, a seguinte empresa já credenciada na
sessão do dia 18/03/2020:
Nº EMPRESA
REPERSENTANTE
ME/EPP
3
LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI, Kelvis Oliveira Ribeiro SIM
Rua Maria Noelia, nº 481, Regalinhjo – portador da CNH nº
Araci – Ba inscrita no CNPJ nº 05201492514 BA
19.736.814/0001-17
Em seguida foi verificado que TODAS as empresas apresentaram declaração de Micro
ou Pequeno Porte, adiante foram as empresas devidamente credenciadas, adiante
foram os documentos repassados para os presentes para vista em seguida foi aberto a
palavra não sendo registrado nenhum questionamento. Adiante foi iniciada a fase de
negociação direta, aja visto estar presente apenas uma empresa, sendo informado que
apenas classificaria a proposta se o valor final ofertado ficar abaixo ou igual ao estimado
pelo município, sendo registrado os seguintes valores nos respectivos lotes:
LOTE 01
ORDEM
1º

EMPRESA
LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI

2º CLEBSON SOUSA DE OLIVEIRA ME

VALOR

1ª rodada

2ª Rodada
82.845,00

94.500,00

90.000,00
NÃO
122.100,00 COMPARECEU
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LOTE 02
ORDEM
1º
LOTE 03
ORDEM
1º
LOTE 04
ORDEM
1º

EMPRESA
LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI

EMPRESA
LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI

EMPRESA
LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI

2º CLEBSON SOUSA DE OLIVEIRA ME
LOTE 05
ORDEM
1º

EMPRESA
LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI

VALOR

1ª rodada
62.000,00

2ª Rodada
60.000,00

1ª rodada
130.000,00

2ª Rodada
126.000,00

1ª rodada
65.000,00

2ª Rodada
61.962,00

62.700,00

VALOR
141.300,00

VALOR
73.910,00

NÃO COMPARECEU
90.000,00

VALOR

1ª rodada
2ª Rodada
35.000,00 30.640,00

41.520,00

Findada a fase de negociação direta com a empresa, resolve classificar a proposta por
ter os valores finais ofertados ficado abaixo do estimado pelo município, alegando a
empresa não reduzir mais devido a crise que enfrenta o setor devido a pandemia da
COVID-19 em todo o mundo. Sendo classificada em primeiro lugar nos respectivos lotes
a empresa:
LOTE
EMPRESA
VALOR
001 LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI
82.845,00
002 LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI
60.000,00
003 LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI
126.000,00
004 LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI
61.962,00
005 LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI
30.640,00
Ato continuo foi apresentado o envelope contendo os documentos de habilitação e
sendo comprovado a inviolabilidade do mesmo, sendo em seguida aberto e verificado
que as CND do FGTS – Receita Municipal – Receita Estadual – Receita Federal –
Falência e Certidão simplificada da JUCEB encontram-se vencida para esta data,
todavia a mesma encontrava-se vigente para sessão do dia 18/03/2020, sendo aberto
o prazo de 24hs para que a empresa apresente via e-mail os documentos acima citado,
sendo permitido a dilatação desse prazo caso a empresa solicite, por igual período. Ato
continuo tendo em vista que os documentos estariam vigentes na primeira sessão
resolve declarar a empresa HABILITADA e VENCEDORA do presente certame em
todos os lotes conforme valores acima citados. Conforme determinação constante no
aviso de convocação e no início dessa ata, em virtude da ausência dos outros licitantes
fica aberto o prazo de três dias úteis para a interposição de recurso o qual deverá ser
enviado para o e-mail licitacao@teofilandia.ba.gov.br quando será aberto o prazo de
três úteis para contra recurso. Nada mais havendo a registrar, resolveu o Pregoeiro dá
por encerrada a reunião as 09:35 da qual para fins de direito lavrou-se a presente ata,
que vai assinada pelo representante da empresa, equipe de apoio e por mim Pregoeiro.
Teofilândia 13 de maio de 2020.
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Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial

Joseney Oliveira Bispo
Membro da Equipe de Apoio

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI,
Kelvis Oliveira Ribeiro
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