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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 019/2022
Aos vinte e quatro dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois, às (14:40) quatorze horas e quarenta 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 demais
membros composta por Estefano Pereira Dias e Merimar Lima dos Santos , nomeadas pelo Senhor Prefeito, através do
Decreto nº 002/2022, para julgamento da Proposta e da documentação de habilitação do Processo Licitatório –
Modalidade Convite nº 019/2022, cujo objetivo é a Prestação de Serviço de decoração Junina, para a festa da Trezenas

de Santo Antônio edição 2022 (de 01 a 13 de junho) e para o período junino (23 a 29/06/2022) das praças e ruas da Cidade
de Teofilândia, incluindo o fornecimento de material, montagem, desmontagem, manutenção corretiva no período de permanência
da decoração e instalação de todos os acessórios necessários, conforme quantitativos e especificações contidas neste instrumento
e conforme o projeto de decoração para atender o Departamento de Cultura através da Secretaria municipal de Educação e
Cultura 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 019/2022 e seus anexos. O Presidente inicia a reunião, solicita
dos licitantes convidados e presentes que fossem entregues as credenciais dos representantes das seguintes
empresas:
Nº

EMPRESAS
CNPJ/CPF
REPRESENTANTES
ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA – com
NÃO APRESENTOU
001 sede na Av. Otavio Mangabeira nº 57 – centro – 28.655.787/0001-49
REPRESENTANTE
Olindina – Bahia
LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI – Com
Kelvis Oliveira Ribeiro – Portador da
002 sede a Rua Maria Noelia nº 481 – Regalinho –
19.736.814/0001-17
CNH nº 05201492514
Araci - BA
LIELITO SANTANA ARAUJO EIRELI com sede a
Lielito Santana Araujo – Portador da
003
18.241.361/0001-95
Rua Alberto Magno nº 28 – Araci - BA
CNH nº 03572392661 - proprietária
O Presidente da COPEL informou que a empresa ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA apenas entregou os envelopes
alegando não querer participar da sessão, sendo então informado pela COPEL que os envelopes seriam abertos porem as
empresas não teriam direito a manifestação de recurso tendo em vista não apresentar representante para a sessão, em seguida

declara credenciada as empresa licitantes presentes, passando os documentos de credenciamento para que os
mesmos, que vistam e nada declararam contra os documentos apresentados. 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
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Preços e nada declaram contra as propostas apresentadas, o Presidente informa que as Propostas de Preços atendem
as exigências do Edital de Licitação, SENDO observado apenas que a empresa ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
não citou o número da licitação, todavia foi considerado um erro sanável e a mesma encontra-se em terceiro lugar, declara ainda
classificadas passando a registrar os valores das Proposta de Preços conforme a PLANILHA COMPARATIVA DE
PREÇO:
Nº
001
002
003

EMPRESAS
LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI
LIELITO SANTANA ARAUJO EIRELI
ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA

LOTE 001
78.040,00
81.942,00
84.283,20

LOTE 002
61.960,00
65.058,00
66.916,80

O Presidente da COPEL, juntamente com os demais membros declara vencedora do presente certame a empresa
LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI no LOTE 001 no valor de 78.040,00 e no lote 002 no valor de R$ 61.960,00
totalizando o valor Global de R$ 140.000,00. 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 e publicada no DOM. Teofilândia –
Bahia, 24 de Maio de 2022.

Joseney Oliveira Bispo
Presidente da CPL

Estefano Pereira Dias
Membro

Merimar Lima dos Santos
Membro

LICITANTES:

ALTO GIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
NÃO APRESENTOU REPRESENTANTE
LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI –
Kelvis Oliveira Ribeiro

LIELITO SANTANA ARAUJO EIRELI
Lielito Santana Araujo
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2ª ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022SRP
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois às
dezesseis horas e dez minutos (16:10), 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 001/2022, que tem por objetivo o Registro de Preços para futura
e eventual Aquisição de CARNES BOVINA, SUINA, FRANGO, PEIXE E DERIVADOS
e assim atender as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social 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 001/2022 e seus anexos. Aberta a reunião, o pregoeiro informou que,
após a suspensão da sessão no dia 12/05/2022 para apresentação das amostras, as
quais foram entregues pela empresa classificada em primeiro lugar, no dia 16/05/2022,
sendo encaminhadas a nutricionista alocada no HOSPITAL MUNICIPAL que após
análise emitiu parecer no dia 20/05/2022, tendo APROVADO as amostras, sendo o
resultado publicado no DOM na edição nº 3014/2022 de 23/05/2022 bem como a
convocação para esta sessão. Iniciada a sessão o Pregoeiro registrou a presença do
representante legal já credenciado da empresa arrematante:
EMPRESA
REPRESENATNTE
ME/EPP
MICHEL ROCHA SILVA OLIVEIRA Cosme Franklin dos Santos SIM
04354159562, situada a Rua Manoel Oliveira, portador da RG nº
–
Joaquim de Moura, nº 221, centro – 0950096989
Teofilândia – Bahia, CEP 48.770.000 PROCURADOR
inscrita no CNPJ nº 29.556.844/0001-03
Adiante foi apresentado o envelope de habilitação da empresa para comprovar a
inviolabilidade do mesmo, em seguida foi aberta a palavra não sendo apresentado
nenhuma contestação, adiante foi aberto o envelope e verificado que a empresa não
apresentou o BALANÇO PATRIMONIAL todavia apresentou o Recibo da Declaração
Anual do SIMEI tendo em vista que a mesma é Microempreendedor empresarial estando
assim dispensado de apresentar do balanço, adiante foi comprovado que a empresa
apresentou todos os documentos exigidos no edital, em seguida foi repassado para os
presentes para vista e assinaturas, posteriormente foi aberto a palavra não sendo
registrado nenhum questionamento, foi então a empresa declarada HABILTADA e
VENCEDORA do presente certame em todos os lotes. Ato continuo foi questionado
sobre a intenção de interpor recurso não sendo manifestado nenhuma intenção pelos
presentes. Foi o objeto ADJUDICADO a empresa MICHEL ROCHA SILVA OLIVEIRA
04354159562 nos valores abaixo descrito:
LOTE

EMPRESA

VALOR INICIAL

MICHEL ROCHA SILVA OLIVEIRA 04354159562
109.500,00
MICHEL ROCHA SILVA OLIVEIRA 04354159562
42.600,00
002
MICHEL ROCHA SILVA OLIVEIRA 04354159562
26.500,00
003
MICHEL ROCHA SILVA OLIVEIRA 04354159562
32.2000,00
004
Adiante foi aberto o prazo de 24h para apresentação da proposta reformulada dos lotes
acima descritos. Em seguida o pregoeiro abriu a palavra para os presentes NÃO sendo
registrado nenhum questionamento. Nada mais havendo a registrar, resolveu o
Pregoeiro dá por encerrada a reunião as 16:25 da qual para fins de direito lavrou-se a
001
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presente ata, que vai assinada pelo representante da empresa, equipe de apoio e por
mim Pregoeiro. Teofilândia 24 de maio de 2022

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:

MICHEL ROCHA SILVA OLIVEIRA 04354159562,
Cosme Franklin dos Santos Oliveira
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