Serviço Público Municipal
Prefeitura Municipal de Gongogi -Ba
Governo Gongogi em Boas Mãos
CNPJ: 14.235.048/0001 -93

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL
PP-03-2019
Objeto:
Contratante:
Pregoeiro:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
JOSÉ WILDES AZEVEDO SANTOS

Às treze horas do dia vinte e quatro do mês de janeiro de dois mil e dezenove, no Prédio da
Prefeitura Municipal de Gongogi, situada na Rua Dom Eduardo Herberold, 17, Centro no
Município de Gongogi - BA, iniciou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação, apresentados
em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial n. 03/2018, tipo menor preço
por lotes, em referência ao objeto: O objeto que consiste na contratação de Pessoa Jurídica
para fornecimento de materiais de expediente para manutenção das diversas secretarias
deste município. Conforme especificações e condições constantes no termo de referência,
Edital e seus anexos. Presente, nomeados pela portaria 214/2019, datada de 02/01/2019, o
Pregoeiro, José Wildes Azevedo Santos e a equipe de apoio composta pelos senhores:
Givaldo dos Santos e Ailton Soares dos Santos, que estes subscrevem. Presentes, também,
os representem legais das empresas licitantes que acudiram ao chamado público, conforme
relacionado abaixo:
EMPRESA CREDENCIADA

T SOARES DE MOURA DE UBATÃ, inscrito no CNPJ sob o n° 11.970.671/0001-00, com sede localizada na
Rua Lauro de Freitas, 270 – Centro – CEP: 45.550-000 – UBATÃ -Bahia, representado neste ato pelo
Senhor. CLODOALDO OLIVEIRA DE JESUS, portadora do RG n° 029.80056-03 - SSP/BA – inscrito
no CPF sob o n° 572.428.955-53.

Dando prosseguimento à sessão, apenas uma única empresa acudiu a chamado público,
diante da necessidade da contratação dos materiais licitados e a urgência da aquisição dos
produtos para manutenção das diversas Secretarias deste município, o pregoeiro deu
andamento ao certame, ato seguinte o pregoeiro recebeu as declarações de cumprimento dos
requisitos de habilitação/credenciamento, após minuciosa análise na documentação pelo
pregoeiro, e equipe de apoio e licitante presente, o pregoeiro disponibilizou a palavra ao
licitante presente para fazer alguns registros ou comentários sobre o credenciamento ninguém
fez uso da mesma, sendo declarada credenciada a única empresa que acudiu ao chamado
público. Em seguida, o Pregoeiro solicitou os envelopes contendo a documentação da
habilitação das mãos do representante legal da empresa licitante, em seguida, o pregoeiro
abriu o envelope contendo a proposta de preço e realizou a classificação da empresa (menor
preço por lote), especificado da seguinte forma:
MAPA DE OFERTAS ESCRITAS:
LOTE I

EMPRESA
T SOARES DE MOURA DE UBATÃ

VALOR
408.446,40

LOTE II

EMPRESA
T SOARES DE MOURA DE UBATÃ

VALOR
70.586,80
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Dando prosseguimento à sessão, o pregoeiro recebeu as declarações de cumprimento dos
requisitos de habilitação/credenciamento, após minuciosa análise na documentação pelo
pregoeiro, e equipe de apoio e licitantes presentes, o pregoeiro disponibilizou a palavra aos
licitantes presentes para faz alguns registros ou comentários sobre o credenciamento
ninguém fez uso da mesma, sendo declaradas credenciadas todas as empresas presente que
acudiram ao chamado público. Em seguida, o Pregoeiro solicitou os envelopes contendo a
documentação da habilitação das mãos dos representantes legais da empresa. Em seguida, o
pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preço e realizou a classificação da
empresa (menor preço por lote), especificado da seguinte forma:
FASE DE LANCE VERBAL
LOTE: I
Empresa Licitante
Lance Escrito
Lance I
Lance II
Lance III
Lance IV
Lance Final
LOTE: II
Empresa Licitante
Lance Escrito
Lance I
Lance II
Lance III
Lance IV
Lance V
Lance Final

T SOARES DE MOURA DE UBATÃ
408.446,40
400.000,00
380.000,00
370.000,00
368.600,00
(Vencedor), 367.600,00

T SOARES DE MOURA DE UBATÃ
70.586,80
68.800,00
67.900,00
66.500,00
65.500,00
64.500,00
(Vencedor), 63.500,00

OBS: Na fase de lances verbais diretamente com o pregoeiro, a empresa: T SOARES DE
MOURA DE UBATÃ, inscrito no CNPJ sob o n° 11.970.671/0001-00, com sede localizada na Rua Lauro de
Freitas, 270 – Centro – CEP: 45.550-000 – UBATÃ -Bahia, representado neste ato pelo Senhor.
CLODOALDO OLIVEIRA DE JESUS, portadora do RG n° 029.80056-03 - SSP/BA – inscrito no CPF
sob o n° 572.428.955-53. Vencedor dos lotes: I e II, com valor global de R$ 431.100,00

(Quatrocentos e trinta e um mil e cem reais), o que foi acatado pelo pregoeiro, pôs os valores
estavam em conformidade com os preços de referência levantados pelo município, e o
praticado no mercado, ato seguinte realizou a conferência da documentação de habilitação,
que após minucioso estudo, constatou que estava em acordo com o solicitado no edital, como
não houve nada mais a registrar em ata. O pregoeiro disponibilizou a palavra, para quem
quisesse fazer uso da mesma, ninguém fez uso da palavra, todos declinando do direito de
interposição de recursos. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às
14:50 (catorze horas e cinqüenta minutos). Eu, José Wildes Azevedo Santos, pregoeiro,
oficial, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue
assinado pelo pregoeiro e pelo representante empresarial, que acudiram ao chamado público
e permaneceu até a lavratura do mesmo. Dando se por encerrada a sessão.
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EMPRESA VENCEDORA:
Lote
I
I

Empresa

T SOARES DE MOURA DE UBATÃ
T SOARES DE MOURA DE UBATÃ
TOTAL GLOBAL

Valor
367.600,00
63.500,00
431.100,00

José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro

Givaldo dos Santos – Membro

Ailton Soares dos Santos - Membro

Gongogi - Bahia, 24 de Janeiro de 2019.

EMPRESA PARTICIPANTE:

T SOARES DE MOURA DE UBATÃ, inscrito no CNPJ sob o n° 11.970.671/0001-00.
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