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Atas

2ª ATA DE REABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022SRP
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois às quinze
horas e dez minutos (15:10), 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 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 publicado o parecer com o resultado da análise
das amostras e a convocação para a presente sessão no DOM na edição nº 3090 de
21/07/2022 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 01/07/2022:
EMPRESA
REPRESENATNTE
ME/EPP
COMERCIAL SERTANEJO LTDA, situada Odair Jose Oliveira da Silva SIM
da
CNH
nº
a Rua Jose Pedro de Carvalho, nº 352 – portadora
centro - Araci - Bahia, CEP 48.760.000 00754674533 - procurador
inscrita no CNPJ nº 0.500.724/0001-79
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. Tendo em vista que os valores registrados
pela empresa COMERCIAL SERTANEJO LTDA encontra-se acima do estimado, foi
retomado a fase de negociação direta com a empresa, sendo registrado o seguinte
valor:
LOTE 001
ORDEM EMPRESA
2º

VALOR
INICIAL

COMERCIAL SERTANEJO
LTDA
161.662,50

1ª RODADA
01/07/22
158.428,00
REGISTROU

RENEGOCIAÇÃO

1ª RODADA
01/07/22
52.809,00
REGISTROU

RENEGOCIAÇÃO

150.980,00

LOTE 002 – LOTE EXCLUSIVO PARA ME/EPP
ORDEM EMPRESA

VALOR
INICIAL

49.950,00
COMERCIAL SERTANEJO
LTDA
53.887,50
Findado a negociação, tendo a empresa alegado que os constantes aumentos nos
produtos alimentícios que compõem o objeto da licitação não é possível reduzir mais o
valor, todavia tendo em vista que o mesmo ficou abaixo do estimado foi declarado a
aceitabilidade da oferta pelo pregoeiro e mantida classificada a proposta da empresa.
Ato continuo foi apresentado o envelope de habilitação da empresa classificada em
primeiro lugar (COMERCIAL SERTANEJO), 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 e Receita Municipal encontrava-se vencido, todavia estava vigente na primeira
2º
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sessão, sendo feita a consulta no site da CAIXA e da Prefeitura de Araci 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

EMPRESA

VALOR
ARREMATADO

COMERCIAL SERTANEJO LTDA
150.980,00
COMERCIAL SERTANEJO LTDA
002
49.950,00
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
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 15:21 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 25 de Julho de 2022
001

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:

COMERCIAL SERTANEJO LTDA,
Odair Jose Oliveira da Silva
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Apostilamentos

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REVISÃO DE PREÇO - ATA SRP Nº. 001/2022.
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILANDIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Manoel Joaquim de
Moura, nº 39 - Centro, na Cidade de Teofilândia, Estado Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 30.951.655/0001-06, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Higo Moura Medeiros, portador da Carteira de Identidade nº 09501023-85,
SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 005.390.835-00, e a Secretaria Municipal a Srª Ana Carla Santos de Oliveira, Portadora do
Carteira de Identidade nº 08660684-06 SSP/BA inscrita no CPF n.º 996.200.155-72, neste ato denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa J FELIPE DE SOUSA EIRELI, estabelecida na Rua Dr. Joaquim Laranjeira, nº 226 – Jardim
Cruzeiro – Feira de Santana – Bahia – CEP nº 44.024.312 inscrita no CNPJ n° 10.319.372/0001-39 – contato (75 – 30111056) – email jfelipedesouzaepp@gmai.com , neste ato representada pela Sra Jaqueline Felipe de Sousa Muritiba, portador
da carteira de identidade RG n° 0699517133 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 016.944.245.45, doravante denominada
DETENTOR, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n°
8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 206/2013, e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N°
002/2022SRP, resolvem celebrar o presente termo de apostilamento, que se acha vinculado à proposta da CONTRATADA,
resolvem celebrar o presente TERMO DE APOSTILAMENTO a ATA SRP nº. 001/2022, revisando o valor unitário dos itens
abaixo descrito, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente Termo de Apostilamento fica revisado o Preço, do item 10.2 (lote 10) e 14.1 (lote
014), inicialmente registrado para o valor descrito abaixo :
LOTE 010
ITEM ESPECIFICAÇÃO

2

Leite em pó: tipo integral. Não modificado.
Apresentando por porção de 26g (02
colheres de sopa): mínimo de 120 calorias,
máximo de 10g de carboidratos, máximo de
7g de proteínas e de gorduras totais,
máximo de 125mg de sódio, máximo de
260g de cálcio. Acondicionado em
recipiente hermético de sacos aluminizados,
contendo informação nutricional, data de
fabricação, data de validade/ lote. Deverá
ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de
validade mínimo: 06 meses á partir da data
do recebimento do produto. Apresentação
do produto: embalagem de 200g.

TIPO

QTD
SALDO

VALOR
REGISTRADO

VALOR
REQUERIDO

Kg

5.083

R$ 29,00

R$
45,82

TIPO

QTD
SALDO

VALOR
REGISTRADO

VALOR
REQUERIDO

VALOR
CONCEDIDO
R$ 37,40

LOTE 014
ITEM ESPECIFICAÇÃO

1

Óleo vegetal comestível: composição
100% óleo de soja refinado e antioxidantes.
Produto refinado e de acordo com os
padrões legais. Deverá conter Vitamina E, e
estar isento de ranço. Acondicionado em
UND
embalagem primária PET (900ml) com
respectiva
informação
nutricional,
validade/lote. Prazo de validade mínimo: 06
meses á partir da data do recebimento do
produto

4.906

R$

8,84

R$
11,84
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CLAUSULA SEGUNDA - Fica modificada os valores inicialmente registrados na ata de registro de preço nº 001/2022 ,
sendo alterado o valor unitário APENAS dos itens acima descritos, gerando assim um acréscimo de R$ 50.792,10 no valor
global do ATA SRP.
CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do ATA SRP ora apostilado.
As partes elegem o foro da Comarca de TEOFILÂNDIA, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente apostilamento e renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo de apostilamento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA – BA, 25 de Julho de 2022
____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
HIGO MOURA MEDEIROS - CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TEOFILÂNDIA
Ana Carla Santos de Oliveira – Secretária Municipal de Educação e Cultura - CONTRATANTE
JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA - EMPRESARIA
EMPRESA: J FELIPE DE SOUSA EIRELI – DETENTORA DA ATA SRP

TESTEMUNHAS

1-----------------------------Nome
CPF

2...........................................
Nome
CPF
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