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Atas

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021SRP
Ao decimo terceiro (13) dia do mês de setembro 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 abertura e julgamento da documentação de
habilitação e propostas de preços, referentes ao Pregão Presencial Para Sistema de
Registro de Preço nº 013/2021, que tem por objetivo o Registro de preço para a
FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DE
VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL
DESTE MUNICIPIO, 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 013/2021 e seus anexos. Aberta a reunião, o pregoeiro informou que foi
dada ampla divulgação do certame o qual foi publicado no DOM edição nº 2690 e Mural
da Prefeitura assim como no Portal oficial da prefeitura conforme Lei 12.527/2011 não
sendo apresentado nenhum pedido de esclarecimento ou impugnação ao edital. Em
seguida manifestou interesse em participar do certame, a seguinte empresa:
EMPRESA
REPRESENATNTE
ME/EPP
MARIA ELISANGELA BARBOSA DE Cosme Franklin dos Santos SIM
MOURA DE JESUS 06930983500, situada Oliveira, portador da CNH nº
SSP/BA
a Av. Salvador, s/nº , Pedrinhas - 0950096989
–
Teofilandia - CEP 48.770.000 inscrita no PROCURADOR
CNPJ nº 40.289.734/0001-57
Foi a empresa devidamente credenciada, adiante foram os documentos repassados
para os presentes para vista e assinaturas e posteriormente aberto a palavra não sendo
registrado nenhum recurso. Tendo em vista a presença de apenas uma empresa, o
pregoeiro comunicou a secretaria requisitante, a qual informou da urgência em se
contratar o objeto haja visto a necessidade de garantir a higienização dos veículos, a
qual é de extrema necessidade devido os riscos de disseminação da COVID-19, sendo
então informado pelo pregoeiro que daria andamento ao certame tendo em vista ter sido
dado a devida publicidade ao certame, porem apenas classificaria a proposta se o preço
final negociado ficar abaixo do estimado pelo município. Após o credenciamento, foram
recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preço, sendo aberto primeiro o de
proposta de preço. Após análise e assinatura por parte do Pregoeiro, verificou-se que
a proposta da empresa atende as exigências do edital. Foi a mesma repassadas para
os presentes para vista e assinatura, sendo aberto a palavra não sendo registrado
nenhum questionamento adiante foi aberto a fase de negociação direta conforme os
valores abaixo registrados, sendo informado que apenas matéria a proposta classificada
se o preço final negociado estiver abaixo do estimado.
LOTE 001
VALOR
INICIAL

ORDEM EMPRESA

1º

MARIA ELISANGELA
BARBOSA DE MOURA DE
JESUS 06930983500

2ª RODADA
1ª RODADA
53.000,00
REGISTROU

56.800,00

54.000,00
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LOTE 002
VALOR
INICIAL

ORDEM EMPRESA

MARIA ELISANGELA
BARBOSA DE MOURA DE
JESUS 06930983500

1º

2ª RODADA
1ª RODADA
43.000,00
REGISTROU

46.100,00

44.000,00

LOTE 003
VALOR
INICIAL

ORDEM EMPRESA

2ª RODADA
1ª RODADA

43.000,00
MARIA ELISANGELA
REGISTROU
BARBOSA DE MOURA DE
JESUS 06930983500
1º
45.600,00 44.000,00
Findada a fase de disputa de lances, tendo a empresa alegado não poder reduzir mais
os valores em virtude dos constantes aumentos registrados no pais, resolve o pregoeiro
classificar a proposta de preço por estar o valor abaixo do estimado pelo município,
sendo classificado com o seguinte valor final:
LOTE

EMPRESA

VALOR INICIAL

MARIA ELISANGELA BARBOSA DE MOURA DE
JESUS 06930983500

53.000,00
43.000,00
002
43.000,00
003
Ato continuo foi aberto o envelope de habilitação da empresa classificadas em primeiro
lugar, sendo verificado que a mesma apresentou todos os documentos exigidos no
edital, sendo observado apenas o atestado de capacidade técnica apresentado
apresenta quantitativo bem inferior ao licitado, todavia a empresa já havia contratado
com o município e não sofreu nenhuma sanção bem como o responsável técnico assina
declaração que atesta a capacidade de realização de até mil exames por dia o que
comprova a capacidade operacional da mesma , sendo então a empresa declarada
HABILITADA, 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 a empresa MARIA ELISANGELA BARBOSA DE
MOURA DE JESUS 06930983500 devidamente VENCEDORA nos lotes: 001 no valor
de R$ 53.000,00 – no LOTE 002 no valor de R$ 43.000,00 e no LOTE 003 no valor de
R$ 43.000,00. Adiante foi questionado aos presentes se teriam a intenção interpor
recurso sendo negado por todos os presentes, sendo então o objeto ADJUDICADO as
empresas acima declaradas vencedoras. 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 e nada mais havendo a registrar, resolveu o Pregoeiro dá por
encerrada a reunião as 09:33 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 Setembro de 2021
001

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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Joseney Oliveira Bispo
Membro da Equipe de Apoio

Merimar Lima Santos
Membro da Equipe de Apoio

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

MARIA ELISANGELA BARBOSA DE MOURA DE JESUS 06930983500,
Cosme Franklin dos Santos Oliveira
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