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Licitações

PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2020
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, na sala de Reuniões
do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, situada à Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº,
Centro, Barra do Rocha – BA, reuniram-se o Pregoeiro Oficial - Coordenador da disputa, o senhor Marcelo de
Oliveira Lima, e a Equipe de Apoio, Sr. José Robson Oliveira e Sr. Jailson do Nascimento Braga de Oliveira, todos
designados através da Portaria nº 14/2019 do dia 02 de janeiro de 2019, para realização da Sessão Pública referente
ao Pregão Presencial n.º 002/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para os equipamentos odontológicos
(cadeiras odontológicas) e aparelhos eletroeletrônicos (amalgamador, turbina, contra ângulo, seladoras, autoclaves,
fotopolimerizador, compressores) da Secretaria de Saúde do Município de Barra do Rocha, conforme anexo II do
edital.
Adquiriram o edital para participar do referido processo, conforme cópia de e-mails e retirada de edital e seus
anexos, através do endereço eletrônico: www.barradorocha.ba.io.org.br/transparencia/editais, as seguintes
empresas: Eldorado Empreendimento e Serviço Eireli - ME, CNPJ Nº 22.203.369/0001-34; Dinei Domingos Nogueira
dos Santos ME, CNPJ Nº 26.562.334/0001-42 e Energisa Instalação Elétrica Ltda - ME, CNPJ Nº 23.425.927/0001-79.
Nesta data prevista, conforme edital, para apresentação e abertura dos envelopes, compareceu a empresa: Energisa
Instalação Elétrica Ltda - ME, CNPJ Nº 23.425.927/0001-79, representada neste ato pelo Sr. Taric dos Santos,
portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.530.744-35 SSP/BA. Informa, ainda, o Pregoeiro que apesar da
divulgação no Quadro de Avisos da Prefeitura, Diário Oficial dos Municípios e em jornais oficiais, e de grande
circulação estadual e regional, apenas a empresa acima compareceu à sessão.
Após credenciamento, nos termos do Edital do presente Pregão Presencial n.º 002/2020, foram recebidos os
envelopes contendo a proposta e a documentação de habilitação. Procedeu-se à abertura do envelope de proposta
apresentada pela licitante. A proponente foi convidada para a fase de lances e ou negociação com o pregoeiro,
visando uma melhor proposta, de acordo com o disposto nos incisos XI, XVI e XVII, do art. 4º, da Lei 10.520, de 17 de
julho de 2002. Apresentando o seguinte resultado, conforme planilha abaixo:

LICITANTES/LANCES

Item 1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INICIAL
LANCE 1

LANCE 2

LANCE 3

Em
negociação
com o
pregoeiro

Energisa Instalação Elétrica
1.500,00
Classificada
1.480,00
1.470,00
1.450,00
1.400,00
Ltda - ME
A Licitante ofertou o lance final de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinqüenta reais) para serviços. Questionado por
este pregoeiro sobre a possibilidade de redução deste valor, o representante argumentou que o referido preço está
dentro da realidade do mercado e, portanto, gostaria de mantê-lo. Este pregoeiro de posse do valor de referência,
pesquisado no mercado, lembrou à licitante que a modalidade Pregão é caracterizada pela disputa entre os
participantes, neste caso só tem uma empresa participando do certame e que a negociação e, possível redução,
deve acontecer, o representante refez os cálculos e conseguiu uma redução no valor, baixando para R$ 1.400,00
(mil e quatrocentos reais).
TOTAL: R$ 1.400,00 (MIL E QUATROCENTOS REAIS) mensaiis para serviços.
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LICITANTES/LANCES

Item 2 – PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PEÇAS
INICIAL
LANCE 1
LANCE 2

LANCE 3

Em
negociação
com o
pregoeiro

Energisa Instalação Elétrica
5%
Classificada
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
Ltda - ME
A Licitante ofertou o lance final de 6,5% (Seis e meio por cento) de desconto para peças. Questionada sobre a
possibilidade de melhorar a proposta, a licitante aceitou aumentar o valor para 7,0% (Sete por cento) de desconto
para peças. Assim, o Pregoeiro resolveu acatá-la por estar o último lance do item de acordo com o edital, com o valor orçado
pela Administração Pública, assim como pelo valor de mercado.
DESCONTO NOS PREÇOS DAS PEÇAS NO PREÇO MÉDIO DE MERCADO: 7,0
0% (SSETE POR CENTO)
Concluída a etapa de lances verbais a empresa Energisa Instalação Elétrica Ltda - ME, CNPJ Nº 23.425.927/0001-79,
apresentou o valor final mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), e valor global anual de 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais) para serviços e 7,0% (sete por cento) como percentual de desconto sobre os
preços médios das peças cotadas no mercado. O valor estimado para aquisição de peças é de R$ 12.000,00 (doze
mil reais) anual. Assim, o Pregoeiro resolveu acatá-la por estar o preço de acordo com o edital, com o valor orçado
pela Administração Pública, assim como pelo valor de mercado.
Em seguida, foi aberto o envelope de habilitação e verificada a regularidade da empresa Energisa Instalação Elétrica
Ltda - ME, CNPJ Nº 23.425.927/0001-79, considerada habilitada nos termos da Lei 8.666/93 e Edital. Depois de
confirmada a habilitação da proponente, foi examinada pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio à aceitabilidade da
proposta de melhor preço, para o objeto, bem como quanto à compatibilidade dos preços apresentados com os
praticados no mercado e o valor estimado para a contratação. O pregoeiro concede um prazo de 48 (quarenta e
oito) horas para apresentação da proposta reformulada, com os novos valores. Assim, faço os autos conclusos para
o Assessor Jurídico Municipal, para que, após análise, emita Parecer Jurídico acerca da legalidade/viabilidade da
adjudicação e homologação do certame pela autoridade competente. Após, os autos seguirão para análise e
homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo foi declarada encerrada a sessão às 09:55h, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e licitante presente.
Barra do Rocha-Ba, 13 de fevereiro de 2020.

___________________________
Marcelo de Oliveira Lima
Pregoeiro

_________________________
José Robson Oliveira
Equipe de Apoio

__________________________
Jailson do Nascimento Braga de
Oliveira
Equipe de Apoio

______________________________________
Energisa Instalação Elétrica Ltda - ME
Proponente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
CNPJ Nº 14.234.850/0001-69

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020.
O Prefeito Municipal de Barra do Rocha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais resolve acatar o
julgamento do Pregoeiro e Equipe de apoio, no interesse da Administração, Adjudicar e Homologar o resultado da
Licitação, Processo Administrativo: 048/2020. Modalidade: PREGÃO nº 002/2020, cujo objeto é a Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças
para os equipamentos de consultórios odontológicos (cadeiras odontológicas), aparelhos eletroeletrônicos
(amalgamador, turbina, contra Ângulo, seladoras, autoclaves, fotopolimerizador, compressores) da Secretaria de
Saúde, conforme especificações do edital no anexo II, em favor da empresa:

Energisa Instalação Elétrica - ME, CNPJ Nº 23.425.927/0001-79, com o valor global para o item 1, de 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais), para o período de 12 (doze) meses, sendo o valor mensal de R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos reais) para serviços e 7,0% (sete por cento) como percentual de desconto sobre os preços médios das
peças cotadas no mercado. O valor estimado para aquisição de peças é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) anual, por
ter sido vencedora do Processo Licitatório acima mencionado, a qual passa a ter expectativa de direito à
contratação, nos termos do Edital PP-002/2020 e da oferta negociada e ratificada em proposta escrita, sujeita às
penalidades decorrentes da não celebração do contrato nos prazos e condições estabelecidas.

Barra do Rocha-BA, 02 de março de 2020.

Luís Sérgio Alves de Souza
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 003/2020
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, na sala de Reuniões do
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, situada à Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº,
Centro, Barra do Rocha – BA, reuniram-se o Pregoeiro Oficial - Coordenador da disputa, o senhor Marcelo de
Oliveira Lima, e a Equipe de Apoio, Sr. José Robson Oliveira e Sr. Jailson do Nascimento Braga de Oliveira, todos
designados através da Portaria nº 14/2019 do dia 02 de janeiro de 2019, para realização da Sessão Pública referente
ao Pregão Presencial n.º 003/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva, com reposição de
peças, para os equipamentos de refrigeração dos diversos setores do Município de Barra do Rocha, conforme anexo
I do edital.
Adquiriram o edital para participar do referido processo, conforme cópia de e-mails e retirada de edital e seus
anexos, através do endereço eletrônico: www.barradorocha.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo, as seguintes
empresas: TR Odonto Comércio e Representações Ltda, CNPJ Nº 13.646.877/0001-04 e Energisa Instalação Elétrica
Ltda ME, CNPJ Nº 23.425.927/0001-79.
Nesta data prevista, conforme edital, para apresentação e abertura dos envelopes, compareceu a empresa: Energisa
Instalação Elétrica Ltda - ME, CNPJ Nº 23.425.927/0001-79, representada neste ato pelo Sr. Taric dos Santos,
portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.530.744-35 SSP/BA. Informa, ainda, o Pregoeiro que apesar da
divulgação no Quadro de Avisos da Prefeitura, Diário Oficial dos Municípios e em jornais oficiais, e de grande
circulação estadual e regional, apenas a empresa acima compareceu à sessão.
Após credenciamento, nos termos do Edital do presente Pregão Presencial n.º 003/2020, foram recebidos os
envelopes contendo a proposta e a documentação de habilitação. Procedeu-se à abertura do envelope de proposta
apresentado pela licitante. A proponente foi convidada para a fase de lances e ou negociação com o pregoeiro,
visando uma melhor proposta, de acordo com o disposto nos incisos XI, XVI e XVII, do art. 4º, da Lei 10.520, de 17 de
julho de 2002. Apresentando o seguinte resultado, conforme planilha abaixo:
LOTE I – PROPOSTA INICIAL
LICITANTES/LANCES

PROPOSTA
INICIAL

Enerrgisa Instalação Elétrica
Ltda - ME

58.300,00

CLASSIFICADA

LANCE 1

LANCE 2

LANCE 3

LANCE 4

58.000,00

57.500,00

57.000,00

56.850,00

LOTE I – CONTINUAÇÃO
LICITANTES/LANCES

Em
negociação
com o
pregoeiro

Energisa Instalação
Elétrica Ltda - ME
56..50
00,00
A Licitante ofertou o lance final para o lote de R$ 56.850,00 (Cinquenta e seis mil oitocentos e cinqüenta reais).
Questionado por este pregoeiro sobre a possibilidade de redução deste valor, o representante argumentou que o
referido preço está dentro da realidade do mercado e, portanto, gostaria de mantê-lo. Este pregoeiro de posse do
valor de referência, pesquisado no mercado, lembrou à licitante que a modalidade Pregão é caracterizada pela
1
Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ: Nº 14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SPLCBWUYBMU7HHUACAOCHA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
2 de Março de 2020
6 - Ano - Nº 2562

Barra do Rocha

disputa entre os participantes, neste caso só tem uma empresa participando do certame e que a negociação, e
possível redução, deve acontecer, o representante refez os cálculos e conseguiu uma redução no valor, baixando
para R$ 56.500,00 (Cinquenta e seis mil e quinhentos reais).
Valor Total do Lote R$ 56.500,00 (C
Cinquenta e seis mil e quinhentos reais)) em negociação com o pregoeiro
Após a etapa de lances verbais e/ou negociação com o pregoeiro, de acordo com o disposto nos incisos XI, XVI e
XVII, do art. 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, apurou-se o seguinte preço para o respectivo lote, conforme
resultado da planilha de lances acima: Energisa Instalação Elétrica Ltda - ME, CNPJ Nº 23.425.927/0001-79,
apresentou a proposta final global de R$ 56.500,00 (Cinquenta e seis mil e quinhentos reais). Assim, o Pregoeiro
resolveu acatá-la por estar o preço de acordo com o edital, com o valor orçado pela Administração Pública, assim
como pelo valor de mercado.
Em seguida, foi aberto o envelope de habilitação e verificada a regularidade da empresa Energisa Instalação Elétrica
Ltda - ME, CNPJ Nº 23.425.927/0001-79, considerada habilitada nos termos da Lei 8.666/93 e Edital. Depois de
confirmada a habilitação da proponente, foi examinada pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio à aceitabilidade da
proposta de melhor preço, para o objeto, bem como quanto à compatibilidade dos preços apresentados com os
praticados no mercado e o valor estimado para a contratação. O pregoeiro concede um prazo de 48 (quarenta e
oito) horas para apresentação da proposta reformulada, com os novos valores. Assim, faço os autos conclusos para
o Assessor Jurídico Municipal, para que, após análise, emita Parecer Jurídico acerca da legalidade/viabilidade da
adjudicação e homologação do certame pela autoridade competente. Após, os autos seguirão para análise e
homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo foi declarada encerrada a sessão às 11:20h, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e licitante presente.

Barra do Rocha-Ba, 13 de fevereiro de 2020.

___________________________
Marcelo de Oliveira Lima
Pregoeiro

_________________________
José Robson Oliveira
Equipe de Apoio

__________________________
Jailson do Nascimento Braga de
Oliveira
Equipe de Apoio

______________________________________
Energisa Instalação Elétrica Ltda - ME
Proponente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
CNPJ Nº 14.234.850/0001-69

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 003/2020.
O Prefeito Municipal de Barra do Rocha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais resolve acatar o
julgamento do Pregoeiro e Equipe de apoio, no interesse da Administração, Adjudicar e Homologar o resultado da
Licitação, Processo Administrativo: 053/2020. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 003/2020, cujo objeto é o
Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação,
manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para os equipamentos de refrigeração dos diversos
setores do Município de Barra do Rocha, conforme anexo I do edital, em favor da empresa:

Energisa Instalação Elétrica - ME, CNPJ Nº 23.425.927/0001-79, com o valor global para o Lote I, de 56.500,00
(Cinquenta e seis mil e quinhentos reais), por ter sido vencedora do Processo Licitatório acima mencionado, a qual
passa a ter expectativa de direito à contratação, nos termos do Edital PP SRP-003/2020 e da oferta negociada e
ratificada em proposta escrita, sujeita às penalidades decorrentes da não celebração do contrato nos prazos e
condições estabelecidas.

Barra do Rocha-BA, 02 de março de 2020.

Luís Sérgio Alves de Souza
Prefeito Municipal
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RESULTADO FINAL CREDENCIAMENTO 003/2020

ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS

OBJETO: contratação de pessoa física para prestação de serviços na área de artes plásticas.

ESPECIALIDADE: ARTISTA PLÁSTICO – 20 HORAS

1- AUGUSTO BRITO PONTES – CREDENCIADO

Marcelo de Oliveira Lima – Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
CNPJ Nº 14.234.850/0001-69

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2020.

O Prefeito Municipal de Barra do Rocha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais resolve acatar o
julgamento do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, Adjudicar e
Homologar o resultado do Processo Administrativo: 030/2020. Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO nº 003/2020,
cujo objeto é o Credenciamento para contratação de pessoas físicas interessadas na prestação de serviços na área
de artes plásticas, conforme descrito no edital. Em favor de:
Augusto Brito Pontes, CPF nº 431.766.235 – 34, com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos
termos do Edital Chamada Pública – Credenciamento nº 003/2020, por ter sido credenciado no Processo Licitatório
acima mencionado, o qual passa a ter expectativa de direito à contratação, nos termos do Edital CHP-003/2020 e da
oferta negociada e ratificada em proposta escrita, sujeita às penalidades decorrentes da não celebração do contrato
nos prazos e condições estabelecidas.

Barra do Rocha-BA, 02 de março de 2020.

Luís Sérgio Alves de Souza
Prefeito
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