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2ª ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
Aos dezoito (18) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um às quinze horas e dez minutos
(15:10), reuniu-se O Pregoeiro Deste Município, juntamente com a equipe de apoio, nomeada pelo Senhor
Prefeito, através da Portaria nº 031/2021, formada pelos seguintes membros: Rafael Queiroz de Oliveira
(pregoeiro oficial) e Merimar Lima dos Santos e Joseney Oliveira Bispo (equipe de apoio) , para abertura e
julgamento da documentação de habilitação, referentes ao Pregão Presencial nº 002/2021, que tem por
objetivo o FORNECIMENTO IMEDIATO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PEIXE CONGELADO
(CORVINA) para a tradicional distribuição durante a Semana Santa, conforme solicitação da Secretaria de
Assistência Social deste município, 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 002/2021 e seus anexos.
Aberta a reunião, o pregoeiro informou que após a suspensão da sessão no dia 17/03/2021 para
apresentação e analise da amostra por parte da nutricionista do município, a mesma foi entregue pela
empresa, tendo a nutricionista emitido parecer APROVANDO a amostra o qual foi publicado no DOM e
enviado ao e-mail de todas as empresas participantes, sendo então feita a convocação feita através da
publicação no DOM na edição nº 2415 de 17/03/2021, para esse sessão onde será aberto o envelope de
habilitação e procedido seu julgamento. Não se fez presente a empresa já credenciada na sessão anterior
abaixo relacionada:
Nº EMPRESA
REPERSENTANTE ME/EPP
1
OLIVEIRA HORA COMERCIO LTDA, com sede no Povoado
NÃO
NÃO
Vila aparecida, nº 375, centro – Serrinha – Ba inscrita no CNPJ
COMPARECEU
nº 08.943.212/0001-14
2
OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FRIOS EIRELI, com sede no
NÃO
NÃO
Lot. Jardim América , s/nº Lote 04 – A20, Quadras 17 –
COMPARECEU
Jaguaquara – Ba inscrita no CNPJ nº 15.315.067/0001-92
3
KEYSLEY BRANDÃO DE CERQUEIRA EIRELI, com sede na
NÃO
SIM
Rua Pedro de Lima, nº 84 – centro – Irará - Ba inscrita no CNPJ
COMPARECEU
nº 29.526.240/0001-06
Tendo em vista a necessidade de se contratar o objeto da presente licitação o qual tem prazo limite para
entrega do objeto, resolve o Pregoeiro dar andamento a sessão na presença dos membros da equipe de
apoio. Em seguida foi apresentado o envelope de habilitação aos presentes para comprovarem a
inviolabilidade do mesmo, sendo aberto a palavra não sendo apresentado nenhum questionamento, tendo
o pregoeiro procedido com a abertura e julgamento dos documentos de habilitação, sendo verificado que a
empresa apresentou todos os documentos exigidos no edital, todavia alguns documentos encontravam-se
em cópia simples (alvarás – atestados – Balanço patrimonial – CND e inscrição municipal), sendo então
concedido o prazo de 2hs via diligência, para que a empresa apresentasse as vias originais ou vias
autenticadas digitalmente via e-mail para que pudéssemos comprovar a autenticidade dos mesmos
conforme previsão constante no Art 43, §3° da Lei 8.666/93 e no item 30.3 do edital, assim como conforme
diversos Acordãos do TCU tais como: nº 1795/2015 – 2159/2016 – 3615/2013 e o Acordão n° 3418/2018
todos referente a realização de diligências em licitações. A Empresa encaminhou e-mail solicitando a
prorrogação do prazo ate as 09hs do dia 19/03/2021, sendo concedido o mesmo, todavia fica registrado
que, em não apresentar os citados documentos no prazo estipulado na sede da prefeitura ou via digital
devidamente autenticada a empresa será inabilitada no presente certame. Declaro encerrada a sessão e
retomando dia 19/03/2021, para conclusão da análise, as 10hs. Teofilândia 18 de março de 2021.

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial

Merimar Lima dos Santos
Membro da Equipe de Apoio

Joseney Oliveira Bispo
Membro da Equipe de Apoio
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