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Prefeitura Municipal de
Teofilândia publica:
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De Registro De Preço Nº 009/2021.
• Ata De Abertura E Julgamento Do Processo De Licitação- Pregão
Presencial Para Sistema De Registro De Preços Nº 011/2021Fornecimento Parcelado De Gás De Cozinha Tipo GLP P13 Para Atender
As Necessidades Das Secretarias Municipais, Pelo Período De 12 Meses.
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Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
PREGÃO O P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2021
Após a suspensão da sessão no último dia 08/07/2021, para que as empresas arrematantes
apresentassem as amostras para os LOTES 001 – 002 – 003 E 004, tendo sido entregue apenas a amostra
e/ou fichas técnicas dos LOTE 001 – 002 e 004 conforme comunicado da secretaria M. de Infraestrutura e
Serviços Públicos para devida análise e emissão de Parecer técnico.
Vale registrar que a empresa SOUZA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI, apresentou
na data de ontem uma relação no papel timbrado da empresa dos itens constantes do LOTE 003 todavia
não anexou as fichas técnicas e ou apresentou as amostras na forma física, não sendo recebido o
documento e requerido ao funcionário que apresentasse as fichas técnicas extraídas do site dos respectivos
fabricantes ou que apresentasse as amostras na forma física, sendo que o prazo se encerrou ontem as
17hs e a mesma não as apresentou. As demais amostras ou fichas apresentadas dos lotes 001 – 002 e 004
está em análise pelo setor competente.
DO RESULTADO:
LOTE
003

EMPRESA

SITUAÇÃO

SOUZA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI

NÃO ENTREGUE
DESCLASSIFICDA

Diante da não apresentação das amostras do lote 003 fica a proposta da empresa SOUZA
EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI desclassificada por não atender as exigências do edital,
sendo está recursa passível de sanção após a instauração do devido processo administrativo.
Fica convocada a 2ª colocada no LOTE 003 a empresa JAMISON SOUSA DOS SANTOS ME
para apresentar as AMOSTRAS OU FICHAS TECNICAS dos itens do lote 003 nas condições e exigências
do edital.
Na oportunidade informamos que, dá aprovação e/ou reprovação das amostras não cabe recurso
nesse momento e sim após a declaração de VENCEDORA no lote, via interposição de recurso.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Teofilândia – BA, 14 de Julho de 2021
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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Atas

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021
Aos quatorze (14) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um 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 031/2021, formada pelos seguintes membros: Rafael Queiroz de Oliveira e
Merimar Lima dos Santos, para abertura e julgamento da documentação de habilitação e propostas de
preços, referentes ao Pregão Presencial Para sistema de Registro de Preço nº 011/2021, que tem por
objetivo o registro de preço para FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP P13
para atender as necessidades das secretarias municipais, 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/SRP011/2021 e seus anexos sendo a presente licitação EXCLUSIVA PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME/EPP) conforme previsão constante do Art.
48, inciso I da Lei Complementar nº 0123/2006. Aberta a reunião, o pregoeiro informou que foi dada ampla
divulgação do certame o qual foi publicado no DOM, e Mural da Prefeitura devido o baixo valor, e no Portal
de Transparência do município. Manifestou interesse em participar do certame, a seguinte empresa:
Nº
EMPRESA
REPERSENTANTE
ME/EPP
1
OSVALDO LIMA SANTOS DE TEOFILANDIA ME, Jilvan Morerira dos Santos SIM
Rua Patos, nº 11 – Pedrinhas - Teofilandia – Ba portador
da
RG
nº
inscrita no CNPJ nº 21.098.551/0001-00
04986606056 BA
Em seguida foi verificado que a empresa apresentou declaração de Micro ou Pequeno Porte, adiante foi a
empresa devidamente credenciada, adiante foram os documentos repassados para os presentes para vista
em seguida foi aberto a palavra não sendo registrado nenhum questionamento. Tendo em vista a presença
de apenas uma empresa o pregoeiro informou que conforme previsão constante no item 19.6 do edital daria
andamento ao certame com apenas uma empresa devido a urgência em se contratar o objeto e garantir o
fornecimento de oxigênio medicinal especialmente para o hospital municipal aja visto que os contratos
anteriormente firmados se encontram sem saldo. Adiante foram recebidos os envelopes de habilitação e
proposta de preço, sendo aberto inicialmente o de proposta de preço, sendo informado que apenas
classificaria a proposta da empresa caso a mesma ficasse abaixo do estimado, sendo verificado que atende
as exigências do edital. Tendo em vista existir apenas uma empresa participante o pregoeiro registrou que
daria andamento ao certame tendo em vista a necessidade de se contratar o objeto haja visto não possuir
estoque suficiente para atender as secretarias atualmente sendo, registrado os seguintes valores de
negociação nos respectivos lotes:
LOTE 01
EMPRESA
V. INICIAL
1ª RODADA
2ª RODADA
OSVALDO LIMA SANTOS DE TEOFILANDIA ME 23.850,00
23.628,00
23.320,00
LOTE 02
EMPRESA
V. INICIAL
OSVALDO LIMA SANTOS DE TEOFILANDIA ME 23.125,00

1ª RODADA
23.000,00

2ª RODADA
22.500,00

Findada a fase de negociação direta, a empresa alegou não ter como reduzir mais o valor devido os
constantes aumentos registrados nos itens a serem contratados em virtude da PANDEMIA da COVID-19
assim como os aumentos constantes registrados pela PETROBRAS, tendo em vista o valor final ofertado
ter ficado abaixo do estimado pelo município, RESOLVE o pregoeiro declarar classificada em primeiro lugar
a proposta da empresa OSVALDO LIMA SANTOS DE TEOFILANDIA ME no valor global do lote 001 de
R$ 23.320,00 e no Lote 002 de R$ 22.500,00. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da referida
empresa, sendo os documentos analisado pelo pregoeiro, sendo verificado que a empresa apresentou toda
regularidade fiscal, registro na ANP, qualificação técnica, todavia apresentou o Balanço Patrimonial sem o
devido registro na JUCEB, sendo alegado pelo representante que devido a PANDEMIA da COVID-19 os
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atendimentos na JUCEB ficaram restritos o que vem dificultado o registro do BP o qual é feito de forma
digital, todavia tendo em vista se tratar de um objeto de simples execução e de baixo valor, assim como a
urgência em se contratar o objeto tendo em vista que a empresa apresentou toda a documentação exigida
no edital e que o balanço encontra-se assinado pelo contador devidamente registrado no conselho regional
de contabilidade o que comprova sua veracidade e que o registro na JUCEB se trata de mero procedimento
formal, resolve manter a empresa HABILITADA e consequentemente VENCEDORA a empresa OSVALDO
LIMA SANTOS DE TEOFILANDIA ME no valor global do lote 001 de R$ 23.320,00 e no Lote 002 de R$
22.500,00, todavia condicionando a apresentação do Balanço patrimonial devidamente registrado na
JUCEB no ato de assinatura da ata de registro de preço caso o processo seja homologado pela autoridade
superior. Fica aberto o prazo de 24hs para que a empresa apresente a proposta reformulada. 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 14 de Julho 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

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

OSVALDO LIMA SANTOS DE TEOFILANDIA ME,
Jilvan Morerira dos Santos
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