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Atas

2ª ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2021SRP
Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas
e dez minutos (14:10), reuniu-se O Pregoeiro Deste Município, juntamente com a equipe
de apoio, nomeada pelo Senhor Prefeito, através do Decreto nº 031/2021, formada
pelos seguintes membros: Rafael Queiroz de Oliveira e Merimar Lima dos Santos e
Joseney Oliveira Bispo, para abertura e julgamento da documentação de habilitação,
referentes ao Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preço nº 009/2021, que
tem por objetivo o Registro de preço para a FUTURO FORNECIMENTO PARCELADO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS, para atender as necessidades
das Secretarias do município 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 as cláusulas do Edital- PP 009/2021 e seus anexos. Aberta a reunião, o
pregoeiro informou que após a suspensão da sessão no dia 08/07/2021, para
apresentação das amostras as quais foram feitas pelas empresas M. COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (lote 01) e a JAMISON SOUSA DOS
SANTOS ME ( lote 02 e 04) não sendo apresentado amostra pela empresa SOUZA
EMPREENDIMENTOS E COMERICIO EIRELI do lote 003, sendo então desclassificada
a citada proposta e convocada a segunda colocada conforme publicação feita no DOM
na edição nº 2630 de 14/07/2021 sendo então apresentada pela empresa JAMISON
SOUSA DOS SANTOS ME. As amostras e/ou ficha técnica foram analisadas pela
secretaria municipal de Infraestrutura e Serviços Pública, a qual apresentou parecer
APROVANDO todas as amostras sendo então publicado a convocação para a presente
sessão e o parecer no DOM na edição nº 2640 de 21/07/2021 e enviada ao e-mail de
todas as empresas. Em seguida se fez presente no presente certame, as seguintes
empresa já credenciadas na sessão do dia 08/07/2021:
EMPRESA
REPRESENATNTE
ME/EPP
6 – M. COMERCIO DE MATERIAIS DE Keliane Oliveira Cerqueira, SIM
CONSTRUÇÃO EIRELI, situada a Rua portador
da
CNH
nº
Jonas Carvalho , nº 69 – centro - Serrinha 04215793508
–
– Bahia, CEP 48.700.000 inscrita no CNPJ PROCURADOR
nº 32.737.887/0001-91
7 - JAMISON SOUSA DOS SANTOS ME, Jailson Sousa dos Santos, SIM
da
CNH
nº
situada a Rua Basilio Cordeiro, nº 120, portador
Regalinho - Araci – Bahia, CEP 48.760.000 07306319636
–
inscrita no CNPJ nº 30.318.954/0001-08
PROCURADOR
Foram as empresas devidamente credenciadas, adiante foram os documentos
repassados para os presentes para vista e assinaturas e posteriormente aberto a
palavra não sendo registrado nenhum questionamento. Após o credenciamento, foi
retomada a fase de negociação junto as empresas classificadas em primeiro lugar:
LOTE
EMPRESA
VALOR REGISTRADO NEGOCIADO
M. COMERCIO DE MATERIAIS DE
Sem oferta
CONSTRUÇÃO EIRELI
001
478.633,33
Sem oferta
002
JAMISON SOUSA DOS SANTOS ME
271.625,00
Sem oferta
003
JAMISON SOUSA DOS SANTOS ME,
74.908,67
Sem oferta
004
JAMISON SOUSA DOS SANTOS ME,
80.776,00
Findada a fase de disputa de lances, tendo as empresas alegado não poder reduzir mais
os valores em virtude dos constantes aumentos registrados no pais, resolve o pregoeiro
classificar a proposta de preço nos respectivos lotes por estarem os valores abaixo do
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estimado pelo município, sendo então apresentado os envelopes de habilitação das
empresas M. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI e JAMISON
SOUSA DOS SANTOS ME, para que os presentes comprovassem a inviolabilidade dos
mesmos, não sendo registrado nenhuma alegação, sendo então aberto os envelopes e
verificado que a empresa M. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
apresentou a CND de regularidade vencida todavia a mesma estaria vigente na primeira
sessão do dia 08/07/2021, sendo feita a consulta no site da Receita Federal e
comprovada a regularidade da mesma conforme segue a CND em anexo a esta ata, e
verificou que a ATA de Registro de Preço nº 067/2020 anexo ao atestado de capacidade
técnica está em cópia simples sendo aberto diligência com base no acordão do TCU nº
1211/2021, item 5.3.6 do edital e art 43, §3° da lei 8.666/93, para que a empresa
apresente a original no prazo de 24hs para devida autenticação, tendo o pregoeiro feito
a consulta no site do e-TCM da prefeitura de Serrinha e não sendo possível localiza a
referida ATA no processo lá inserido. Quanto a empresa JAMISON SOUSA DOS
SANTOS ME apresentou a documentação exigida no edital, sendo então as empresas
declaradas HABILITADAS, em seguida foram os documentos repassados para os
presentes para vistas e assinaturas e adiante foi aberto a palavra NÃO sendo registrado
nenhum questionamento, foi então declarada VENCEDORA nos lotes abaixo
identificado as empresas:
LOTE
EMPRESA
VALOR INICIAL
001
M. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
478.633,33
002
JAMISON SOUSA DOS SANTOS ME
271.625,00
003
JAMISON SOUSA DOS SANTOS ME,
74.908,67
004
JAMISON SOUSA DOS SANTOS ME,
80.776,00
Adiante foi questionado aos presentes se teriam a intenção interpor recurso sendo
negado por todos os presentes, todavia tendo em vista a ausência de algumas
empresas credenciadas na primeira sessão o objeto não será ADJUDICADO e será
aberto o prazo de três dias para manifestação de recurso o qual poderá ser enviado via
e-mail. Fica aberto o prazo de 24hs para que a empresa vencedora apresente a
proposta reformulada, devendo o desconto ser concedido de forma linear (sem jogo de
planilha). Em seguida o pregoeiro abriu a palavra para os presentes NÃO sendo
registrado nenhum questionamento. Sendo requisitado pelo pregoeiro que visitassem
os envelopes. Nada mais havendo a registrar, resolveu o Pregoeiro dá por encerrada a
reunião as 14:35 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 22 de
Julho de 2021
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial

Joseney Oliveira Bispo
Membro da Equipe de Apoio

Merimar Lima Santos
Membro da Equipe de Apoio
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REPRESENTANTES DA EMPRESA:

6 – M. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI,
Keliane Oliveira Cerqueira

7 - JAMISON SOUSA DOS SANTOS ME,
Jailson Sousa dos Santos
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