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Atas

2ª ATA DE REABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022SRP
Aos vinte (20) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois às quatorze horas
e dez minutos (14:10), na sala do setor de licitação localizado no Prédio da Prefeitura
Municipal, reuniu-se O Pregoeiro Deste Município sr Rafael Queiroz de Oliveira,
juntamente com a equipe de apoio, nomeada pelo Senhor Prefeito, através do Decreto
nº 031/2021, formada pelos seguinte membro: Joseney Oliveira Bispo e Merimar Lima
dos Santos, para abertura e julgamento da documentação de habilitação, referentes ao
Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preço nº 003/2022, que tem por objetivo
o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Registro de Preços para futura
e eventual CONFECÇÃO DE ROUPEIRO HOSPITALAR, FARDAS DE GARI E
CAMISAS DE CAMPANHAS, para atender a secretaria de SAÚDE – EDUCAÇÃO E
CULTURA - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS 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 003/2022 e seus anexos. Aberta a reunião, o
pregoeiro informou que foi publicado o parecer com o resultado da análise das amostras
e a convocação para a presente sessão no DOM na edição nº 3084 de 19/07/2022 bem
como o envio para o e-mail das empresas participantes do presente certame. Ato
continuo o Pregoeiro registrou que manifestou interesse em participar da presente
sessão, apenas a empresa já credenciada na sessão do dia 11/07/2022:
EMPRESA
REPRESENATNTE
ME/EPP
JOBIATEC COMERICO E SERVIÇOS DE João Batista Goncalves dos SIM
INFORMATICA EIRELI, situada a Rua Santos portadora da rG nº
Visconde de Maua, nº 58 – caseb – Feira 0249933950
de Santana - Bahia, CEP 44.052.0001
inscrita no CNPJ nº 19.516.761/0001-29
O pregoeiro registrou que foi feita a convocação dos licitantes para a presente sessão,
todavia os mesmos não compareceram, sendo informado que será concedido o prazo
para manifestação de recurso previsto em lei. Ato continuo foi apresentado o envelope
de habilitação da empresa classificada em primeiro lugar (JOBIATEC), em seguida foi
questionado se os presentes teriam algo a registrar sobre a inviolabilidade do mesmo,
não sendo registrado nenhuma contestação. Em seguida foi aberto o envelope e
verificado que apenas a CND do FGTS encontrava-se vencido, todavia estava vigente
na primeira sessão, sendo feita a consulta no site da CAIXA e comprovado a
regularidade da mesma. Foram os documentos repassados para o presente, e em
seguida aberto a palavra não sendo registrado nenhum questionamento. Foi declarada
a empresa HABILITADA, e seguida foi declarada VENCEDORA nos lotes e valores
abaixo descrito:
LOTE
001
002
003

EMPRESA
JOBIATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA
EIRELI
JOBIATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA
EIRELI
JOBIATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA
EIRELI

VALOR
ARREMATADO
184.691,00
99.043,00
15.131,00

Adiante foi questionado se os presentes teriam intenção de manifestar recurso, sendo
recursado por todos o direito de interpor recurso, todavia tendo em vista que as demais
empresas credenciadas não compareceu nesta sessão fica aberto o prazo de 3 dias
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úteis para manifestação de recurso a qual poderá ser feita via e-mail
licitacaoteofilandia@gmail.com .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 14:22 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 20 de Julho de 2022

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial

Joseney Oliveira Bispo
Membro da Equipe de Apoio

Merimar Lima dos Santos
Membro da Equipe de Apoio

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

JOBIATEC COMERICO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI,
João Batista Goncalves dos Santos
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