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• Aviso de Homologação da Chamada Pública nº 002/2021 - Aquisição
de gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar para formação
de kit-merenda escolar a serem distribuído aos alunos da rede municipal
de ensino, devido a suspensão das aulas presenciais em virtude da
pandemia da COVID-19 realizada pelo município de Teofilândia/BA.
• Aviso de Homologação e Adjudicação de Licitação Convite nº
018/2021 - Barreto Serviços e Construções Eireli.
• Aviso de Retificação de Publicação do Pregão Presencial Constante
do Edital Publicado no DOM na Edição nº 2684.
• 2ª Ata de Abertura e Julgamento do Processo de Licitação Pregão
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Licitações

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021
Conforme decisão da CPL e do Parecer da Controladoria e Parecer Jurídico da
Procuradoria municipal, fica ADJUDICADO E HOMOLOGADO o objeto constante da Chamada
Pública nº 002/2021, para a aquisição de gêneros alimentícios produzidos pela agricultura
familiar para formação de KIT-MERENDA ESCOLAR a serem distribuído aos alunos da rede
municipal de ensino, devido a suspensão das aulas presenciais em virtude da Pandemia da
COVID-19 realizada pelo município de TEOFILÂNDIA/BA, para a COOPERATIVA e GRUPOS
INFORMAIS de Agricultores Familiar declarada vencedora da Chamada Pública nº 002/2021 que
apresentou o projeto de vendas em seus respectivos itens foram aprovados na fase de amostra
conforme descrita abaixo:
GRUPO FORMAL E GRUPOS INFORMAIS:
1 - GRUPO INFORMAL - GRUPO MULHERES RAIZES, cuja representante legal é a Agricultora a Srª
Validineia Valerios dos Santos Meireles, residente e domiciliada no Pov. De Lagoa do Canto, zona rural
– Teofilandia – BA. 014.799.985.59 – VALOR R$ 9.540,00
2 - GRUPO INFORMAL - MULHERES AMIGAS DA CAATINGA cuja representante legal é a agricultora
a srª IVANEIDE RODRIGUUES DOS SANTOS, residente e domiciliada no Pov. De Jurema, zona rural –
Teofilandia – BA. CPF nº 977.555.325.34. – VALOR R$ 9.540,00
3 - MOVIMENTO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DE TEOFILANDIA - MMTR, com
endereço na Rua José Clemente, nº 490, Centro – Teofilândia – Bahia, inscrita no CNPJ Nº
06.144.921/0001-04. VALOR R$ 21.170,85

Ficando assim a associação acima identificada bem como as agricultoras rurais participantes
de cada grupo informal, convocadas à assinar o contrato no prazo de 03 (três) dias úteis.

Teofilândia - BA, 24 de Agosto de 2021
Higo Moura Medeiros
Prefeito Municipal de Teofilândia - Ba
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONVITE – Nº 018/2021

O Prefeito Municipal de Teofilândia, no uso das atribuições que lhe são conferidas, tendo
em vista a realização do Processo licitatório, modalidade Convite n° 018/2021, HOMOLOGA e
ADJUDICO a decisão do Presidente e seus membros da Comissão Permanente de Licitações,
conforme Decreto de n°. 030/2021 e 113/2021, tendo em vista a decadência na apresentação de
recurso por parte das demais licitantes, autorizando à contratação de empresa para a Prestação
de serviços realização da OBRA DE MICRO DRENAGEM DA RUA MARAVILHA, na sede
deste município para a conclusão da obra de pavimentação em paralelepípedo da citada rua,
conforme solicitação da Secretaria municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, junto a
empresa declarada VENCEDORA no presente certame:

BARRETO SERVIÇOS E

CONSTRUÇÕES EIRELI com sede a Rua Jose Tiburcio, nº 554 - centro – Araci - BA, inscrita no
CNPJ nº 24.262.389/0001-01, sendo no LOTE 001 no valor Global de R$ 182.536,67, conforme
decisão da COPEL de 16/08/2021 constante da terceira ata de julgamento. Para que produza os
seus jurídicos e legais efeitos. Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais
pertinentes.

Ficando a empresa acima identificada, convocada para a assinatura do contrato no prazo
de 05 dias, a contar desta publicação, devendo apresentar todas as certidões de regularidade
fiscal e trabalhista no momento da assinatura do contrato.
Registre-se, Cumpra-se, Publique-se e Lavre-se o Contrato.

Teofilândia, 24 de Agosto de 2021

Higo Moura Medeiros
Prefeito Municipal de Teofilândia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
ESTADO DA BAHIA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Fica retificado o número do Pregão Presencial constante do edital publicado no DOM na edição nº 2684,
onde se lê 003/2021 leia-se 004/2021 conforme aviso de licitação publicado na mesma edição.
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2ª ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021SRP
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de agosto 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 do Decreto nº 031/2021,
formada pelos seguintes membros: Rafael Queiroz de Oliveira e Merimar Lima dos
Santos e Joseney Oliveira Bispo, para retomada da fase de negociação direta e abertura
e julgamento da documentação de habilitação, referentes ao Pregão Presencial Para
Sistema de Registro de Preço nº 010/2021, que tem por objetivo o Registro de preço
para a FUTURO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELETRICO 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 010/2021 e seus anexos. Aberta a reunião, o pregoeiro informou que após
a conclusão da fase da amostra dos itens constantes dos lotes, tendo se estendido o
andamento devido a recursa de alguns licitantes em apresentar as citadas amostras,
fato que será passível de sanção após a abertura do devido processo administrativo e
concedido a ampla defesa tendo em vista os transtornos causados a esta
municipalidade o atraso na conclusão do presente certame. Foi informado que todos os
resultados das amostras foram publicados no DOM e enviado aos e-mails das
empresas, sendo o último publicado em 20/08/2021 na edição nº 2683 e enviada ao email das empresas participantes, sendo neste último feita a convocação dos licitantes
para a presente sessão, em seguida se fez presente, as seguintes empresa já
credenciadas na sessão do dia 24/07/2021:
EMPRESA
REPRESENATNTE
ME/EPP
2 – PALMAS LUZ COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA, situada a
Rua G, nº 142, Muchila, Feira de Santana
– Bahia, CEP 48.760.000 inscrita no CNPJ
nº 08.901.896/0001-91
3 – MARCELO BRANDAO OLIVEIRA
INSTALE, situada a TV. Florentino Pinto,
nº 19 – centro – Conceição do Coité –
Bahia, CEP 48.730.000 inscrita no CNPJ nº
10.266.527/0001-16

Altimar Nunes Reis, portador NÃO
da CNH nº 0600296352 –
PROCURADOR

Marcelo Brandao Oliveira, SIM
portador
da
RG
nº
0793020093 – empresário

Após o credenciamento, foi retomado a fase de negociação direta com as empresas
classificadas em primeiro lugar, tendo em vista que algumas não participaram da etapa
de lances na sessão realizada no dia 24/07/2021 por estarem acima dos 10% previsto
em lei e no edital. Sendo registrado inicialmente os seguintes valores
LOTE

EMPRESA

VALOR OFERTADO

001

JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI

67.000,00

002

PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

422.409,03

003

PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

64.312,00

004

MARCELO BRANDAO OLIVEIRA INSTALE

9.908,95
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Ato continuo foi retomado a negociação direta nos lotes conforme consta abaixo:
LOTE
EMPRESA
NEGOCIAÇÃO
SITUAÇÃO
DIRETA
001
JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI
Não se fez
CLASSIFICADA
presente
002
PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS
318.000,00
CLASSIFICADA
ELETRICOS LTDA
003
PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS
Alegou não poder CLASSIFICADA
ELETRICOS LTDA
mais reduzir
004
MARCELO BRANDAO OLIVEIRA INSTALE
9.040,00
NEGOCIAÇÃO
DIRETA
Findada a fase de renegociação dos preços, os licitantes presentes alegaram não ter
condições de reduzir os preços tendo em vista os constes aumentos registrados no pais
incluindo frete e combustível o que encarece a entrega, todavia tendo em vista que os
valores se encontram abaixo do estimado pelo município. Adiante foi apresentado os
envelopes de habilitação das empresas classificadas. Findada a fase de negociação
direta, 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 estimado pelo município.
Em seguida foram apresentados os envelopes de habilitação das empresas
classificadas para que os presentes comprovassem a inviolabilidade dos mesmos, não
sendo apresentado nenhuma contestação. Em seguida foi aberto os envelopes sendo
verificado que a empresa JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI apresentou os
atestados de capacidade em cópia simples e a CND do FGTS encontra-se vencida para
a presente data, porem a mesmo encontrava-se vigente na primeira sessão, sendo feita
a consulta ao site da CAIXA foi comprovado a regularidade da mesma, quando aos
documentos em cópia simples o pregoeiro resolve abrir diligencia com base no ARt 43,
§3º da lei 8.666/93 e Acordão do TCU nº 1211/2021 sendo aberto o prazo de 24hs para
que a empresa apresente os citados documentos originais para autenticação ou copias
autenticadas, quanto as demais documentações atende as exigências do edital sendo
a empresa declarada HABILITADA.. Quanto a empresa PALMAS LUZ COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA apresentou algumas certidões de regularidade fiscal
encontram-se vencida para a presente data, porem a mesmo encontrava-se vigente na
primeira sessão, sendo feita a consulta ao site e comprovado a regularidade da mesma
a qual foi declarada HABILTIADA. A empresa MARCELO BRANDAO OLIVEIRA
INSTALE presente data, porem a mesmo encontrava-se vigente na primeira sessão,
sendo feita a consulta via internet foi comprovado a regularidade da mesma, quando
aos documentos em cópia simples o pregoeiro resolve abrir diligencia com base no Art
43,§3º da lei 8.666/93 e Acordão do TCU nº 1211/2021 sendo aberto o prazo de 24hs
para que a empresa apresente os citados documentos originais para autenticação ou
copias autenticadas, quanto as demais documentações atende as exigências do edital
sendo a empresa declarada HABILITADA. Ato continuo foi aberto a palavra para os
representantes das empresas presentes para que se manifestassem sobre a fase de
habilitação, não sendo apresentado qualquer alegação. Adiante o pregoeiro declarou as
empresas abaixo descritas como VENCEDORA do presente certame nos respectivos
lotes:
LOTE
EMPRESA
VALOR OFERTADO
001

JOSUEL ARAUJO OLIVEIRA EIRELI

67.000,00
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002

PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

318.000,00

003

PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

64.312,00

004
MARCELO BRANDAO OLIVEIRA INSTALE
9.040,00
Foi questionado pelo pregoeiro se os licitantes presentes manifestavam a intenção de
interpor recursos, tendo os dois declarado que não teriam, todavia, tendo em vista que
diversas empresas credenciadas na primeira sessão, não estiveram presentes nesta
sessão, resolve o pregoeiro conceder o prazo de 3 dias úteis para que os demais
licitantes manifestem a intenção de recurso podendo a peça recursal ser apresentada
via e-mail licitacaoteofilandia@gmail.com ou presencialmente na sala do setor de
licitação de segunda a sexta das 08hs as 12hs, caso apresentem após o final do citado
prazo será aberto prazo para as contra-raões. O pregoeiro solicitou que as empresas
declaradas vencedoras apresentem a proposta reformuladas no prazo de 24hs. Nada
mais havendo a registrar, resolveu o Pregoeiro dá por encerrada a reunião as 09:52 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 24 de Agosto de 2021
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial

Joseney Oliveira Bispo
Membro da Equipe de Apoio

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

2 – PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,
Altimar Nunes Reis

3 – MARCELO BRANDAO OLIVEIRA INSTALE,
Marcelo Brandao Oliveira
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