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Licitações

PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 006/2020
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Aos vinte e cinco dias do mês de março 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. Lauro Elísio Fontes Medrado (suplente), 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 006/2020, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de lavagem de veículos para atender às necessidades da frota municipal da Prefeitura de Barra do RochaBA, conforme anexo I do edital.
Adquiriu o edital para participar do referido processo, conforme retirada de edital e seus anexos, através do
endereço eletrônico: www.barradorocha.ba.gov.br/site/editais, a seguinte empresa: Clício Messias Ferreira de Jesus
06205764563, CNPJ Nº 26.733.811/0001-95.
Nesta data prevista, conforme edital, para apresentação e abertura dos envelopes, compareceu a empresa: Clício
Messias Ferreira de Jesus 06205764563, CNPJ Nº 26.733.811/0001-95, representada neste ato pelo Sr. Clício Messias
Ferreira de Jesus, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.168.402-00 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 006/2020, 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
Cllício Messias Ferreira de
Jesus 06205764563

PROPOSTA
INICIAL
31..40
00,00

CLASSIFICADA

LANCE 1

LANCE 2

LANCE 3

LANCE 4

31.000,00

30.500,00

30.300,00

30.200,00

LOTE I – CONTINUAÇÃO
LICITANTES/LANCES

Em
negociação
com o
pregoeiro

Cllício Messias Ferreira de
Jesus 06205764563
30.085,00
A Licitante ofertou o lance final para o lote de R$ 30.200,00 (Trinta mil e duzentos 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 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$ 30.085,00
(Trinta mil e oitenta e cinco reais).
Valor Total do Lote R$ 30.0
085,,00 (Trrinta mil e oitenta e cinco reais) em negociação com o pregoeiro
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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: Clício Messias Ferreira de Jesus 06205764563, CNPJ Nº 26.733.811/0001-95,
apresentou a proposta final global de R$ 30.085,00 (Trinta mil e oitenta e cinco 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 Clício Messias Ferreira de
Jesus 06205764563, CNPJ Nº 26.733.811/0001-95, 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 24 (vinte e quatro) 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 09:45h, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e licitante presente.

Barra do Rocha-Ba, 25 de março de 2020.

___________________________
Marcelo de Oliveira Lima
Pregoeiro

_________________________
José Robson Oliveira
Equipe de Apoio

__________________________
Lauro Elísio Fontes Medrado
Equipe de Apoio

______________________________________
Clício Messias Ferreira de Jesus 06205764563
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° 006/2020.

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: 068/2020. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS nº
006/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de veículos
para atender às necessidades da frota municipal da Prefeitura de Barra do Rocha-BA, conforme anexo I do edital,
em favor da empresa que apresentou os melhores preços, conforme a seguir:

Clício Messias Ferreira de Jesus 06205764563, CNPJ Nº 26.733.811/0001-95, vencedora do Lote Único, com o valor
de R$ 30.085,00 (Trinta mil e oitenta e cinco 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-006/2020 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, 01 de Abril de 2020.

Luís Sérgio Alves de Souza
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2020
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dez 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. Lauro Elísio Fontes Medrado (suplente),
todos designados através da Portaria nº 14/2019 do dia 02 de janeiro de 2019, para realização da Sessão Pública
referente ao Pregão Presencial SRP n.º 007/2020, que tem por objeto o Registro de preços pelo prazo de 12 (doze)
meses, para eventual aquisição de fogos de artifícios para atender a demanda das diversas secretarias nos eventos
festivos, oficiais, no município de Barra do Rocha, conforme especificação no anexo I do Edital.
Adquiriu o edital para participar do referido processo, conforme e-mail de entrega de edital e através do endereço
eletrônico: www.barradorocha.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo, a seguinte empresa: Jussivaldo Silva
Santos - ME, CNPJ nº 04.825.065/0001-27.
Iniciada a fase de credenciamento, verificou-se a presença da seguinte empresa: Jussivaldo Silva Santos - ME, CNPJ
nº 04.825.065/0001-27, representada neste ato pelo Sr. Jussivaldo Silva Santos, portador da Cédula de Identidade
RG n.º 03.337.920-33 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 regional e estadual, apenas a
empresa acima compareceu à sessão.
Após credenciamento, nos termos do Edital do presente Pregão Presencial Por Registro de Preço n.º 007/2020,
foram recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e as documentações de habilitação. Procedeu-se à
abertura do envelope de proposta apresentado pela licitante. A proponente foi convidada para a fase de lances
verbais 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.
Foram apresentados os seguintes preços para o Lote Único, conforme planilha abaixo:

ITEM

01

02

03

04

05

QTDE.

300

100

300

20

10

UN.

CX

CX

CX

UNID

UNID

LOTE ÚNICO - FOGOS DE ARTIFÍCIO – PROPOSTA INICIAL
ESPECIFICAÇÃO

V. UNIT R$

Foguete 12 x 1 Tiros - Efeito Lançamento de bombas aéreas de
efeito sonoro (13 tiros), Classe D, com tubos de 37 mm,
contendo 12 bombas Pequenas de tiros mais 01 bomba grande
de tiro. Ideal para solta ao ar livre.
Caixa com 06 unidades.
Foguete 14 x 3 Tiros — Efeito Lançamento de bombas aéreas de
efeito sonoro (17 tiros), Classe D, com tubos de 37 mm,
contendo 14 Tiros seguidos sequenciais seguido de 03 tiros como
resposta. Ideal para solta ao ar livre. Caixa com 06 unidades.
Foguete 19 x 4 Tiro
os - Efeito Lançamento de bombas aéreas de
efeito sonoro (23 tiros), Classe D, com tubos de 37 mm,
contendo 19 Tiros seguidos sequenciais seguido de 04 tiros como
resposta. Ideal para solta ao ar livre. Caixa com 06 unidades.
Girrândola 468 Tiros — Tipo bateria, efeito tiro com disparo reto
de bombas que atinja no mínimo 24 metros de altura, Classe D.
Unidade com 36 tubos de 1,5”, com 13 tiros por tubo, sendo 432
bombas pequenas e 36 bombas grandes de tiro. Tempo de
duração de 30 a 60 segundos.
Girândola 1080 Tiros — Tipo bateria, efeito tiro com disparo reto
de bombas, Classe D. Unidade com 72 tubos de
aproximadamente 1,5", com 15 tiros por tubo, sendo 1008
bombas pequenas e 72 bombas grandes de tiro Tempo de
duração de 45 a 90 segundos.

V. TOTAL R$

23,16

6.948,00

30,50

3.050,00

40,13

12.039,00

173,66

3.473,20

408,33

4.083,30
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10

08

06

UNID

UNID

UNID

Girândola 1800 tiros - Tipo bateria, efeito tiro com disparo reto
de bombas, Classe D. Unidade com 72 tubos de
aproximadamente 1,5", com 25 tiros por tubo, sendo 1728
bombas pequenas e 72 bombas grandes de tiro.
Girândola 1080 Cores — Tipo bateria, efeito de balada de cores e
tiro, Classe D. Unidade com 72 tubos de aproximadamente 1,5”,
com 15 tiros por tubo, sendo 1008 bombas pequenas e 72
bombas grandes de tiro. Tempo de duração de 45 a 90 segundos.
Girândola 468 Cores — Tipo bateria, efeito de balada de cores e
tiro, Classe D. unidade com 36 tubos de 1,5”, com 13 tiros , - por
tubo, sendo 432 bombas pequenas e bombas grandes de tiro.
Tempo de duração de 30 a 60 segundos.
Morteiro de 2” com 24 tubos
Morteiro de 2,5" com 25 tubos

733,33

7.333,30

476,66

3.813,28

1.179,96
6.039,90
6.559,92
3.250,00
Morteiro de 3” com 06 tubos
12
10
KIT
6.433,30
Morteiro de 3” com 12 tubos
13
07
KIT
4.748,31
Morteiro de 4” com 9 tubos
14
08
UNID
5.069,04
Torta Hawaii de 100 tubos
VALOR TOTAL R$
74.020,51
Questionado por este pregoeiro sobre a possibilidade de redução deste valor, o representante argumentou que os
referidos valores estão dentro da realidade do mercado e, portanto, gostaria de mantê-los. 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. Após análise e considerações, o representante, refez os cálculos e conseguiu uma
redução nos preços da proposta inicial, obtendo-se os seguintes valores, conforme tabela abaixo:
09
10
11

15
12
10

KIT
KIT
KIT

ITEM

QTDE.

UN.

01

02

03

04

05

06

300

100

300

20

10

10

CX

CX

CX

UNID

UNID

UNID

LOTE ÚNICO - FOGOS DE ARTIFÍCIO – PROPOSTA FINAL
ESPECIFICAÇÃO

196,66
402.66
546,66
325,00
643,33
678,33
633,63

V. UNIT R$

Foguete 12 x 1 Tiros - Efeito Lançamento de bombas aéreas de
efeito sonoro (13 tiros), Classe D, com tubos de 37 mm,
contendo 12 bombas Pequenas de tiros mais 01 bomba grande
de tiro. Ideal para solta ao ar livre.
Caixa com 06 unidades.
Foguete 14 x 3 Tiros — Efeito Lançamento de bombas aéreas
de efeito sonoro (17 tiros), Classe D, com tubos de 37 mm,
contendo 14 Tiros seguidos sequenciais seguido de 03 tiros
como resposta. Ideal para solta ao ar livre. Caixa com 06
unidades.
Foguete 19 x 4 Tiros - Efeito Lançamento de bombas aéreas de
efeito sonoro (23 tiros), Classe D, com tubos de 37 mm,
contendo 19 Tiros seguidos sequenciais seguido de 04 tiros
como resposta. Ideal para solta ao ar livre. Caixa com 06
unidades.
Girândola 468 Tiros — Tipo bateria, efeito tiro com disparo reto
de bombas que atinja no mínimo 24 metros de altura, Classe D.
Unidade com 36 tubos de 1,5”, com 13 tiros por tubo, sendo
432 bombas pequenas e 36 bombas grandes de tiro. Tempo de
duração de 30 a 60 segundos.
Girândola 1080 Tiro
os — Tipo bateria, efeito tiro com disparo
reto de bombas, Classe D. Unidade com 72 tubos de
aproximadamente 1,5", com 15 tiros por tubo, sendo 1008
bombas pequenas e 72 bombas grandes de tiro Tempo de
duração de 45 a 90 segundos.
Girândola 1800 tiros - Tipo bateria, efeito tiro com disparo reto
de bombas, Classe D. Unidade com 72 tubos de

V. TOTAL R$

22,00

6.600,00

29,00

2.900,00

38,00

11.400,00

170,00

3.400,00

400,00

4.000,00

700,00

7.000,00
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08

06

UNID

09

15

KIT

aproximadamente 1,5", com 25 tiros por tubo, sendo 1728
bombas pequenas e 72 bombas grandes de tiro.
Girândola 1080
0 Cores — Tipo bateria, efeito de balada de cores
e tiro, Classe D. Unidade com 72 tubos de aproximadamente
1,5”, com 15 tiros por tubo, sendo 1008 bombas pequenas e 72
bombas grandes de tiro. Tempo de duração de 45 a 90
segundos.
Girândola 468 Cores — Tipo bateria, efeito de balada de cores e
tiro, Classe D. unidade com 36 tubos de 1,5”, com 13 tiros , por tubo, sendo 432 bombas pequenas e bombas grandes de
tiro. Tempo de duração de 30 a 60 segundos.
Morteiro de 2” com 24 tubos

10

12

KIT

Morteiro de 2,5" com 25 tubos

11

10

KIT

07

08

UNID

Morteiro de 3” com 06 tubos
12
10
KIT
Morteiro de 3” com 12 tubos
13
07
KIT
Morteiro de 4” com 9 tubos
UNID
14
08
Torta Hawaii de 100 tubos
VALOR TOTAL R$ 70.770,00 (Seetenta mil setecentos e setenta reais)

450,00

3.600,00

190,00
400,00

1.140,00
6.000,00

520,00

6.240,00

310,00

3.100,00

610,00
630,00
610,00
R$

6.100,00
4.410,00
4.880,00
70.770,00

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 os seguintes preços para o respectivo Lote,
conforme resultado a seguir e planilha acima: Jussivaldo Silva Santos - ME, CNPJ nº 04.825.065/0001-27,
vencedorado Lote Único, com o valor de R$ 70.770,00 (Setenta mil setecentos e setenta reais).
Encerrada a etapa de negociação foi aberto o envelope de habilitação e verificada a regularidade da empresa:
Jussivaldo Silva Santos - ME, CNPJ nº 04.825.065/0001-27. Depois de confirmada a habilitação da proponente, foi
examinada pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio à aceitabilidade da proposta de melhores preços, quanto ao objeto,
bem como quanto à compatibilidade dos preços apresentados com os praticados no mercado e o valor estimado
para a contratação. 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. O pregoeiro concede
um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação da proposta reformulada, com os novos valores. Nada
mais tendo a registrar, encerrou-se a sessão às 11:05h e lavrada a presente ATA, que vai assinada, pelo pregoeiro,
pelos demais membros da Equipe de Apoio e pelo proponente presente.
Barra do Rocha-Ba, 25 de março de 2020.
___________________________
Marcelo de Oliveira Lima
Pregoeiro

_________________________
José Robson Oliveira
Equipe de Apoio

__________________________
Lauro Elísio Santos Medrado
Equipe de Apoio

_____________________________________________
Jussivaldo Silva Santos - 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° 007/2020.

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: 072/2020. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS nº
007/2020, cujo objeto é o Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de fogos de
artifícios para atender a demanda das diversas secretarias nos eventos festivos, oficiais, no município de Barra do
Rocha, conforme anexo I do edital, em favor da empresa que apresentou os melhores preços, conforme a seguir:

Jussivaldo Silva Santos - ME, CNPJ nº 04.825.065/0001-27, vencedora do Lote Único, com o valor de R$ 70.770,00
(Setenta mil setecentos e setenta 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-007/2020 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, 01 de Abril de 2020.

Luís Sérgio Alves de Souza
Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2020
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Aos vinte e sete dias do mês de março 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. Lauro Elísio Fontes Medrado e Sr. José Robson 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 008/2020, que tem por objeto: Aquisição de materiais diversos, em atendimento ao Programa
Agenda - Mais Acesso, Cuidado, Informação e Respeito à Saúde das Mulheres, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde e Proposta nº 78759/MS, do Ministério da Saúde e especificações constantes no Anexo I do
Edital.
Adquiriu o edital para participar do referido processo, conforme e-mail’s de retirada de edital e seus anexos e
através do endereço eletrônico: www.barradorocha.ba.gov.br/site/editais, a seguinte empresa: MR COMÉRCIO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE - EIRELI, CNPJ Nº 17.720.941/0001-00.
Iniciada a fase de credenciamento, verificou-se a presença da seguinte empresa: MR COMÉRCIO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS PARA SAÚDE - EIRELI, CNPJ Nº 17.720.941/0001-00, representada neste ato pelo Sr. Rodrigo Machado de
Oliveira Santos, portador do RG nº 9.756.545-86 SSP-BA. Informa, ainda, o Pregoeiro que apesar da divulgação no
Quadro de Avisos da Prefeitura, Diário Oficial dos Municípios, Diário Oficial da União e em Jornais oficiais de grande
circulação regional e estadual, apenas a empresa acima compareceu à sessão.
A empresa MR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE - EIRELI, CNPJ Nº 17.720.941/0001-00 apresentou
Declaração de Micro Empresa-ME e/ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, conforme edital.
Após credenciamento, nos termos do Edital do presente Pregão Presencial n.º 008/2020, foram recebidos os
envelopes contendo as propostas e as documentações de habilitação. Procedeu-se à abertura do envelope de
proposta apresentado pela licitante. Em continuidade ao certame a licitante foi convidada pelo pregoeiro para a
fase de lances verbais e/ou negociação de preço da proposta apresentada de acordo com o disposto nos incisos VIII
e IX, do art. 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e normas editalícias, cuja negociação culminou na proposta
final, conforme abaixo:

LOTE I

LICITANTES/LANCES

INICIAL

LANCE 1

LANCE 2

LANCE 3

Em
Negociação
com o
Pregoeiro

MR COMÉRCIO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS
PARA SAÚDE - EIRELI
16.2
200,,00
Classificada
16.000,00
15.800,00
15.500,00
15.390,00
O licitante ofertou o lance final para o Item de R$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos reais). Com base no preço de
referência do órgão, o pregoeiro questionou sobre a possibilidade de redução do valor da proposta apresentada, o
licitante aceitou baixar para R$ 15.390,00 (Quinze mil trezentos e noventa reais). Assim, o Pregoeiro resolveu acatá-la
por estar o último lance do lote de acordo com o edital, com o valor orçado pela Administração Pública, assim como
pelo valor de mercado.
VALOR TOTAL DO ITEM R$ 15.390,00 (Qu
uinze mil trezentos e noventa reais). Em Negociação com o Pregoeiro.
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LOTE II
LICITANTES/LANCES

INICIAL

LANCE 1

LANCE 2

LANCE 3

Em
Negociação
com o
Pregoeiro

MR COMÉRCIO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS
PARA SAÚDE - EIRELI
18
8.4
473,2
20
Classificada
18.000,00
17.700,00
17.450,00
17
7.4
400,00
O licitante ofertou o lance final para o Item de R$ 17.450,00 (Dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais). Com
base no preço de referência do órgão, o pregoeiro questionou sobre a possibilidade de redução do valor da
proposta apresentada, o licitante aceitou baixar para R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais). Assim, o
Pregoeiro resolveu acatá-la por estar o último lance do lote de acordo com o edital, com o valor orçado pela
Administração Pública, assim como pelo valor de mercado.
VALOR TOTAL DO ITEM R$ 17..4000,00 (Deezessete mil e quatrocentos 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 os seguintes preços para os respectivos Itens,
conforme resultado da planilha de lances acima: MR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE - EIRELI,
CNPJ Nº 17.720.941/0001-00, vencedora do Lote I, com o valor de R$ 15.390,00 (Quinze mil trezentos e noventa reais)
e Lote II com o valor de R$ 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos reais).
Em seguida o Pregoeiro solicitou da Equipe de Apoio a proceder à abertura dos envelopes contendo os documentos
de habilitação da referida empresa, os quais foram analisados, estando estes de acordo com o exigido no Edital, foi
verificada a regularidade da empresa:: MR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE - EIRELI, CNPJ Nº
17.720.941/0001-00.
Depois de confirmada a habilitação da proponente, foi examinada pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio à
aceitabilidade da proposta de melhores preços, quanto ao objeto, bem como quanto à compatibilidade dos preços
apresentados com os praticados no mercado e o valor de referência da administração para a contratação. O
pregoeiro concede um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação da proposta reformulada, com os
novos valores, sob pena de decair do direto à contratação. 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 tendo a registrar, encerrou-se a sessão às 10:25 h e lavrada a presente ATA, que vai
assinada, pelo pregoeiro, pelos demais membros da Equipe de Apoio e pelo proponente presente.

Barra do Rocha-Ba, 27 de março de 2020.

___________________________
Marcelo de Oliveira Lima
Pregoeiro

_________________________
Lauro Elísio Fontes Medrado
Equipe de Apoio

__________________________
José Robson Oliveira
Equipe de Apoio

_____________________________________________________
MR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE - EIRELI
Licitante
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
CNPJ Nº 14.234.850/0001-69
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020.
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: 075/2020. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2020, cujo objeto é a
Aquisição de materiais diversos, em atendimento ao Programa Agenda - Mais Acesso, Cuidado, Informação e
Respeito à Saúde das Mulheres, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Proposta nº 78759/MS, do
Ministério da Saúde e especificações constantes no Anexo I do Edital, em favor da empresa, que apresentou os
melhores preços, conforme a seguir:

MR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE - EIRELI, CNPJ Nº 17.720.941/0001-00, vencedora do Lote I,
com o valor de R$ 15.390,00 (Quinze mil trezentos e noventa reais) e Lote II com o valor de R$ 17.400,00 (Dezessete mil
e quatrocentos 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 008/2020 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, 01 de Abril de 2020.

Luís Sérgio Alves de Souza
Prefeito Municipal
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