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Atas

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 004/2022
Aos quatro dias do março do ano de dois mil e vinte e dois, às (09:10) nove horas e dez minutos, no Setor de Licitação
da Prefeitura Municipal de Teofilândia, situada na Praça José Luiz Ramos, nº. 84, Bairro, Centro, Teofilância – Bahia,
reuniu-se o Presidente da Copel deste Município, Senhor Joseney Oliveira Bispo, e os membros composta por Merimar
Lima dos Santos e Estefano Pereira Dias, nomeadas pelo Senhor Prefeito, através do Decreto nº 004/2022, para
julgamento da Proposta e da documentação de habilitação do Processo Licitatório – Modalidade Convite nº 004/2022,
cujo objetivo é a prestação de serviços com a confecção de PASTAS, BOLSAS TERMICAS E GARRAFAS a serem distribuída
aos Professores e de GARAFAS e mochilas a serem distribuída aos alunos da rede municipal de ensino para atender as
Secretarias Municipais de Teofilândia – Ba sendo regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, tudo realizado de acordo

com as cláusulas constantes do Edital de Licitação – Convite nº 004/2022 e seus anexos. O Presidente inicia a reunião,
solicita dos licitantes convidadas e presentes que fossem entregues as credenciais dos representantes das seguintes
empresas:
Nº
001
002

003

EMPRESAS
TECH BOLSAS LTDA – com sede a Travessa
06de Maio, s/n, centro – Serrolanida – Bahia
FABIANA SAMPAIO DOS SANTOS XAVIER EPP
– Com sede a Rua Manoel Renovato Rios, nº 16 –
Tangara - Serrolandia - BA
RAFAEL OLIVEIRA SAMPAIO ME com sede a
Av. Rubens Carvalho, nº 500,0 Bloco 4 – apt 3 –
Pedra do Descanso – Feira de Santana- BA

CNPJ/CPF
16.884.618/0001-00
22.030.583/0001-36

43.479.564/0001-61

REPRESENTANTES
Entregou os envelopes e se retirou
alegando assuntos pessoais.
Fabiana Sampaio dos Santos Xavier –
portadora da RG nº 0958335796
SSP/BA - empresária
Rafael Oliveira Sampaio – Portador da
CNH nº 03452850188/BA empresário

O Presidente da COPEL declara credenciadas as empresas licitantes presentes, passando os documentos de
credenciamento para que os mesmos, que vistam e nada declararam contra os documentos apresentados, sendo
informado que a empresa convidada TECH BOLSAS LTDA não permaneceu na sala tendo entregue apenas os
envelopes de proposta de preço e habilitação, sendo informado pelo presidente que a sua ausência na sessão não
impede que os envelopes sejam aberto apenas deixa o licitante sem voz e direito a manifestação de recurso. Em
Seguida o Presidente fez o recolhimento dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preço e abrindo de imediato os
envelopes de Documentos de Habilitação, adiante foram os documentos submetidos aos licitantes presentes para
analise, e nada foi declarado contra os Documentos de Habilitação apresentados, o Presidente da COPEL juntamente
com os demais membros da Comissão de Licitação, passam a analisar os documentos de habilitação das empresas
licitante, sendo verificado que as empresas apresentaram toda documentação exigida no edital, após análise o
Presidente declara habilitada as empresas licitantes presentes e participantes, em seguida o Presidente da Comissão
de Licitação, franqueia a palavra aos licitantes participantes para pronunciarem a respeito dos documentos de
habilitação e bem como os atos da Comissão de Licitação até a fase de habilitação. Nada foi declarado, e declararam
no momento que RENUNCIAM ao direito de interpor recurso, ratificando o ato pela assinatura dos participantes na
presente ata. Diante da declaração dos licitantes o Presidente da Comissão de Licitação, da prosseguimento na Sessão
Pública, passando as Propostas de Preços das empresas licitantes habilitadas, para os licitantes presentes e
participantes que analisam as Proposta de Preços e nada declaram contra as propostas apresentadas, o Presidente
informa que as Propostas de Preços atendem as exigências do Edital de Licitação, declara ainda classificadas
passando a registrar os valores das Proposta de Preços conforme a PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇO:
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Nº
001
002
003

EMPRESAS
RAFAEL OLIVEIRA SAMPAIO ME
FABIANA SAMPAIO DOS SANTOS XAVIER EPP
TECH BOLSAS LTDA

LOTE 001 LOTE 002
45.430,00
29.348,00
46.048,00
29.854,00
52.000,00
34.408,00
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LOTE 003
76.800,00
79.200,00
84.000,00

O Presidente da COPEL, juntamente com os demais membros declara vencedora do presente certame a empresa
RAFAEL OLIVEIRA SAMPAIO ME no Lote 001 no valor de R$ 45.430,00 – no Lote 002 no valor de R$ 29.348,00 – no
Lote 003 no valor de R$ 76.800,00 totalizando o valor Global de R$ 151.578,00. Não houve manifesto interesse por
parte dos licitantes participantes em interpor recursos contra os atos até aqui praticados pela Comissão de Licitação
ratificando com assinatura na ATA. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerra a sessão pública, agradecendo a
presença dos participantes, da qual para fins de direito lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos os
presentes. Teofilândia – Bahia, 04 de março de 2022.

Joseney Oliveira Bispo
Presidente da CPL

Merimar Lima dos Santos
Membro

Estefano Pereira Dias
Membro

LICITANTES:

NÃO CREDENCIOU
TECH BOLSAS LTDA
Alan Rodrigues de Oliveira

FABIANA SAMPAIO DOS SANTOS XAVIER EPP –
Fabiana Sampaio dos Santos Xavier

RAFAEL OLIVEIRA SAMPAIO ME
Rafael Oliveira Sampaio
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