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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 007/2022



Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às (14:10) quatorze 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
005/2022, para julgamento da Proposta e da documentação de habilitação do Processo Licitatório – Modalidade
Convite nº 007/2022, cujo objetivo é a prestação de serviços com a confecção de UNIFORME ESCOLAR E
MÁSCARAS DE PANO (proteção a COVID-19) a serem distribuída aos alunos da rede municipal de ensino para
atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Teofilândia - Basendo 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
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CANTO –
com sede ao Povoado de Canto, s/n, zona rural –
Teofilândia - BA
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO
POVOADO DE LARANJEIRAS – Com sede ao
Povoado de Laranjeiras – zona rural – Teofilandia
= BA
ELCIVAL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS
96700688515 com sede a Rua Antonio Oliveira, nº
278, centro – Teofilandia- BA

CNPJ/CPF

REPRESENTANTES

01.139.241/0001-89

Apenas deixou os envelopes – não
credenciou

02.913.590/0001-79

Apenas deixou os envelopes – não
credenciou

12.546.761/0001-22

Elcival de Jesus Oliveira dos Santos –
Portador da RG nº 0956832245/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 empresas convidadas ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CANTO e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL
DO POVOADO DE LARANJEIRAS 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 análise, 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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CANTO e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO POVOADO DE LARANJEIRAS
apresentaram um contrato particular de doação de maquinas de costurar firmado com a empresa YAMANA GOLD INC
comprovando a capacidade técnica para executar o objeto licitado, logo 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
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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:
LOTE 001 LOTE 002
LOTE 003
Nº
EMPRESAS
001
002
003

ELCIVAL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS 96700688515
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO POVOADO DE
LARANJEIRAS
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CANTO

84.341,50
84.400,00

41.672,20
41.700,00

45.798,00
46.410,00

84.825,00

41.978,00

46.308,00

O Presidente da COPEL, juntamente com os demais membros declara vencedora do presente certame a empresa
ELCIVAL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS 96700688515 no Lote 001 no valor de R$ 84.341,50 – no Lote 002 no valor
de R$ 41.672,20 – no Lote 003 no valor de R$ 45.798,00 totalizando o valor Global de R$ 171.811,50, estando o preço
abaixo do estimado pelo município. 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, 22 de março de 2022.

Joseney Oliveira Bispo
Presidente da CPL

Merimar Lima dos Santos
Membro

Estefano Pereira Dias
Membro

LICITANTES:

NÃO CREDENCIOU
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CANTO
NÃO CREDENCIOU
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DO POVOADO DE LARANJEIRAS
ELCIVAL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS 96700688515
Elcival de Jesus Oliveira dos Santos
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