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Atas

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022SRP
Ao primeiro (1º) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois às nove horas e
dez minutos (09:10), na sala do setor de licitação localizado no Prédio da Prefeitura
Municipal, 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
002/2022, que tem por objetivo o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição
de GENEROS ALIMENTICIOS NA FORMA DE CESTA BÁSICA e assim atender a
Secretaria Municipal de 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 002/2022 e seus anexos. Aberta
a reunião, o pregoeiro informou que foi dada ampla divulgação do certame o qual foi
publicado no DOM, jornais, DOU e Mural da Prefeitura assim como no Portal oficial da
prefeitura conforme Lei 12.527/2011, tendo sido apresentado um pedido de
esclarecimento sobre a existência do item “biscoito maisena” na planilha de composição
da cesta básica, todavia o citado item não constava da relação de itens que iria compor
a proposta de preço, sendo feito a retificação e publicado no DOM na edição nº 3057 de
30/06/2022, não sendo necessário a reabertura dos prazos uma vez que tal retificação
não iria interferir na elaboração da proposta de preço uma vez que o item apontado não
constava da relação de produtos descritos na planilha da composição do preço. Iniciada
a sessão o Pregoeiro registrou que manifestou interesse em participar do certame, as
seguintes empresa:
EMPRESA
REPRESENATNTE
ME/EPP
J FELIPE DE SOUSA EIRELI, situada a Edmervery da Costa Santos, SIM
Rua Doutor Joaqium Laranjeiras, nº 226, portador da CNH
nº
Jardim Cruzeiro – Feira de Santana – 01096479810
–
Bahia, CEP 44.024.312 inscrita no CNPJ nº PROCURADOR
10.319.372/0001-39
COMERCIAL SERTANEJO LTDA, situada Odair Jose Oliveira da Silva SIM
a Rua Jose Pedro de Carvalho, nº 352 – portadora
da
CNH
nº
centro - Araci - Bahia, CEP 48.760.000 00754674533 - procurador
inscrita no CNPJ nº 0.500.724/0001-79
Foram as empresas devidamente credenciadas, adiante foram os documentos
repassados para os presentes para vista e assinaturas e posteriormente aberto a
palavra não sendo registrado nenhum recurso. Sendo informado que a sessão seguiria
ate a fase de disputa de lance e em seguida será suspensa para análise das amostras.
Após o credenciamento, foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta de
preço, foi aberto primeiro o de proposta de preço. Após análise e assinatura por parte
do Pregoeiro, verificou-se que a proposta encontravam-se de acordo as exigência do
edital e manteve as mesmas classificadas para a etapa de lances ou negociação direita.
Ato continuo foram as propostas repassadas para os presentes, para vistas e
assinaturas e em seguida foi aberto a palavra tendo as empresas registrados não ter
nenhum questionamento. Tendo o pregoeiro informado que não adentraria no mérito do
julgamento das marcas ofertadas uma vez que haverá a fase de amostra as quais serão
avaliadas pela nutricionista do município. Sendo mantida as duas empresas
classificadas para a fase de disputa de lances. Adiante foi aberto a fase de disputa de
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lances conforme os valores abaixo registrados, sendo informado que seria utilizado um
degrau mínimo de 1% do menor preço, durante a etapa de lances, uma vez que no edital
não estava previsto:
LOTE 001
VALOR
INICIAL

ORDEM EMPRESA

J FELIPE DE SOUSA EIRELI,
COMERCIAL SERTANEJO
LTDA

1º
2º

131.805,00
161.662,50

2ª RODADA
1ª RODADA
SEM LANCE
158.428,00
REGISTROU

SEM LANCE
SEM LANCE

LOTE 002 – LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP
ORDEM EMPRESA

VALOR
INICIAL

2ª RODADA
1ª RODADA

J FELIPE DE SOUSA EIRELI, 43.935,00
SEM LANCE SEM LANCE
SEM LANCE
COMERCIAL SERTANEJO
52.809,00
LTDA
REGISTROU
2º
53.887,50
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
declarar a aceitabilidade do preço final ofertado e classificar a proposta de preço nos
respectivos lotes por estarem os valores abaixo do estimado pelo município, sendo
classificado os seguintes valores finais:
1º

LOTE

EMPRESA

VALOR
ARREMATADO

J FELIPE DE SOUSA EIRELI
131.805,00
J FELIPE DE SOUSA EIRELI
43.935,00
Adiante conforme exigência constante do item 4.3 do edital e nas condições descrita no
termo de referência (item 5) sendo então aberto o prazo de 2 dias úteis para entrega
das amostras. O resultado será publicado no DOM e em caso de aprovação serão os
licitantes convocados para a nova sessão, em caso de reprovação será o certame
declarado fracassado por não haver segundo colocado. 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 09:45 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 01 de Julho de 2022
001
002

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial

Joseney Oliveira Bispo
Membro da Equipe de Apoio

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

J FELIPE DE SOUSA EIRELI,
Edmervery da Costa Santos

COMERCIAL SERTANEJO LTDA,
Odair Jose Oliveira da Silva
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
CNPJ N: 13.845.466/0001-30
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 012/2022
O Município de Teofilândia/BA, realizará Licitação: Pregão Eletrônico P/ Sistema de
Registro de Preço nº 012/2022, objetivando a futura AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
ESCOLAR através do CONVÊNIO de Cooperação Técnica e Financeira nº 0223/2022
firmado com a Secretaria de Educação do Estado da BAHIA para atender as unidades de
ensino da Educação Básica do Município de Teofilândia - BA. Recebimento de proposta e
documentos de habilitação de 08/07/2022 até as 08h de 13/07/2022 - disputa as 09h do
dia 13/07/2022. A licitação ocorrerá no site www.bllcompras.com. O Edital disponível nos
sites www.teofilandia.ba.gov.br e www.bllcompras.com. Licitação PE012/2022 - ou por email: licitacaoteofilandia@gmail.com (75) 32682150 - Higo Moura Medeiros – Prefeito.
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