ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBOTI RAMA
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOTA REÇOS E
DOCUMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 016/202i-PMI/BA DO TIPO MENOR
PREÇO POR LOTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
PROFISSIONAIS, ESCOLARES E ESPORTIVOS PERSONALIZADOS, BEM COMO PEÇAS DIVERSAS PARA AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL N° 016/2021-PMI/BA - PROCESSO'
ADMINISTRATIVO N ° 048/2021.

Aos dezessete dias do mês de novembro, às nove horas do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de Reuniões
anexa a Guarda Municipal, situada na Praça da Bandeira, s/n, Centro, Ibotirama/BA, reuniu-se o Pregoeiro e equipe
de apoio desta Prefeitura Municipal de Ibotirama - Bahia, designada pelo Decreto 028/2021 de 18 de janeiro de
2021, composta pelo Pregoeiro Neylon Nichelle Pereira de Sã Teles e equipe de apoio: Joelma Pereira dos Santos e
Claudiane Almeida Moura, para recebimento e abertura dos envelopes contendo Proposta e os Documentos de
Habilitação- Exatamente às 09:00h e 18min encerrou-se o prazo para participação no referido pregão acima.
Foram publicados extratos de aviso do Pregão Presencial no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Município,
e foi retirado edital pelas empresas a seguir: GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n°.:
03.230.915/0001-81, M.J.S. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ
n°.: 28.219.864/0001-18, Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ n°.: 07.230.563/0001-15 e LICITA
BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ n°: 17.279.745/0001-34, FARBRINDES COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n°.: 18.111.373/0001-03, AZURRE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E
REDES ESPORTIVAS EIRELI, inscrita no CNPJ n°.: 37.082.727/0001-75 e ALEA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ
n°.: 12.011.917/0001-70, EDILZA SOUZA BRAGA DE ARAÚJO, inscrita no CNPJ n°.: 06.184.679/0001-00 e C 5
SILVA DE OLIVEIRA COMERCIAL, inscrita no CNPJ n°.: 28.809.529/0001-70 que tomaram conhecimento do
certame através das publicações realizadas. As empresas GIRO RÁPIDO LIVRARIA PAPELARIA E GRÁFICA LTDA,
inscrita no CNPJ n° 02.379.738/0001-37 e FALCÃO COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI,
inscrita no CNPJ n° 96.713.383/0001-14, compareceram para participar da licitação, as quais tomaram
conhecimento do Edital através de alguma empresa que retirou o mesmo. Imediatamente após o término do
horário estabelecido para comparecimento, o Senhor Pregoeiro deu início esclarecendo como funciona esta
modalidade, os aspectos legais e os procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão para
credenciamento, recebimento e julgamento das propostas de preços e habilitação. Continuando o Sr. Pregoeiro
recebeu o credenciamento e em seguida o recebimento dos envelopes de 'propostas" das empresas que
compareceram: EDIL/A SOUZA BRAGA DE ARAÚJO, inscrita no CNPJ n°.: 06.124.679/0001-00, representada pela
procuradora a Sra. Carla Syara Silva de Oliveira, portador da cédula de identidade RG n°. 39.917.567-2 SSP/SP e
CPF n ° . 308.390.248-43, Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ n°.: 07.230.563/0001-15, representada
pela sécia a Sra. Arlete Alves da Rocha, portadora da cédula de identidade RG n°. 02.315.746-14 SSP/BA e CPF n °.
470.954.405-06, GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n°.: 03.230.915/0001-81,
representada pelo procurador o Sr. Raimundo Silva dos Santos, portador da cédula de identidade RG n°.
07.558.902-80 SSP/BA e CPF n° . 770.801.575-87 e a empresa MJ.S. COMÉRCIO DE CONFECÇOES,
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ n°.: 28.219.864/0001-18 compareceu, mas o
representante da empresa não se credenciou por motivo de ter apresentado a Procuração inválida, a sócia da
empresa não deu poderes para o mesmo, não estando de acordo com Edital, conforme o item 5.2.1. A empresa Cl
ALVES BARRETO E CIA LTDA, foi credenciada como Microempresa que passou a ter tratamento diferenciado,
usufruindo conforme o caso dos benefícios previstos na Lei Complementar n ° 123/2006 ê suas alterações. A outra
empresa participante GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, não se enquadrou como ME ou EPP, por não
ter apresentado no credenciamento a Declaração de Enquadramento como ME ou EPP, conforme item 5.2.6 do
edital. Em seguida o Pregoeiro detectou que a empresa EDIL/A SOUZA BRAGA DE ARAUJO, foi excluída por não ter
apresentado a Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme item
5.2.5 do Edital. Dando continuidade o Pregoeiro, equipe de apoio, e licitantes presentes, vistaram os
credenciamentos apresentados, e em seguida foram abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS e
o seu conteúdo analisado de acordo com as especificações do edital. Após a conferência das propostas das
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empresas: MJ.S. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIR(J4 CI ALVES BARR$O E CIA
LTDA e 065 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, foi constatado que a proposta dabmpresaMjs(COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, foi desclassificada por não atender às exigências do ato convocatório desta licitação, conforme o
item 6.10 do Edital, Não será levada em consideração a proposta que não estiver devidamente assinada por
diretor ou sócio da empresa licitante com poderes para tal investidura. As propostas CI ALVES BARRETO E CIA LTDA
e 065 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foram aceitas. Dando continuidade ao procedimento do pregão o
Pregoeiro registrou o valor cotado pela empresa: CI ALVES BARRETO E CIA LTDA para o Lote 01 com o valor total
de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais) e a empresa 065 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA, com o valor total de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais). Após a fase de lances registrados
no Anexo 1 desta ata, declarou-se vencedora provisória com o menor preço por lote a empresa CI ALVES BARRETO E
CIA LTDA no valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Registrou o valor cotado pela empresa: CI ALVES
BARRETO E CIA LTDA para o Lote 02 com o valor total de R$ 138.040,00 (cento e trinta e oito mil e quarenta reais)
e a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 114.420,00 (cento e quatorze
mil e quatrocentos e vinte reais). Após a fase de lances registrados no Anexo 1 desta ata, declarou-se vencedora
provisória com o menor preço por lote a empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no valor total de
R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). Registrou o valor cotado pela empresa: Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA
para o Lote 03 com o valor total de R$ 252.900,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e novecentos reais) e a
empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 290.050,00 (duzentos e noventa
mil e cinquenta reais). Após a fase de lances registrados no Anexo 1 desta ata, declarou-se vencedora provisória
com o menor preço por lote a empresa CI ALVES BARRETO E CIA LTDA no valor total de R$ 251.500,00 (duzentos e
cinquenta e um mil e quinhentos reais). Registrou o valor cotado pela empresa: Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA
para o Lote 04 com o valor total de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) e a empresa 005
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais).
Após a fase de lances registrados no Anexo 1 desta ata, declarou-se vencedora provisória com o menor preço por
lote a empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no valor total de R$ 30.600,00 (trinta mil e
seiscentos reais). Registrou o valor cotado pela empresa: Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA para o Lote 05 com o
valor total de R$ 41.200,00 (quarenta e um mil e duzentos reais) e a empresa 605 INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais). Após a fase de lances
registrados no Anexo 1 desta ata, declarou-se vencedora provisória com o menor preço por lote a empresa CI ALVES
BARRETO E CIA LTDA com o valor total de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais). Registrou o valor cotado pela
empresa: Cl ALVES BARRETO E CIA LTDA para o Lote 06 com o valor total de R$ 59.532,00 (cinquenta e nove mil e
quinhentos e trinta e dois reais) e a empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de
R$ 67.520,00 (sessenta e sete mil e quinhentos e vinte reais). Após a fase de lances registrados no Anexo 1 desta
ata, declarou-se vencedora provisória com o menor preço por lote a empresa 065 INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA com o valor total de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais). Registrou o valor
cotado pela empresa: CI ALVES BARRETO E CIA LTDA para o Lote 07 com o valor total de R$ 21.595,00 (vinte e um
mil e quinhentos e noventa e cinco reais) e a empresa 065 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor
total de R$ 24.930,00 (vinte e quatro mil e novecentos e trinta reais). Após a fase de lances registrados no Anexo 1
desta ata, declarou-se vencedora provisória com o menor preço por lote a empresa CI ALVES BARRETO E CIA LTDA
com o valor total de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais). Registrou o valor cotado pela empresa: CI
ALVES BARRETO E CIA LTDA para o Lote 08 com o valor total de R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e
oitocentos reais) e a empresa 665 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 175.600,00
(cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais). Após a fase de lances registrados no Anexo 1 desta ata, declarouse vencedora provisória com o menor preço por lote a empresa 005 INDUSTRIA,. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA com
o valor total de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). O Pregoeiro constatou que os preços ofertados
estavam de acordo com o preço de mercado então deu continuidade ao processo. A seguir foi aberto o envelope
contendo a Documentação de Habilitação das empresas CI ALVES BARRETO E CIA LTDA e GGS INDUSTRIA,
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para análise e verificação, sendo as licitantes consideradas habilitadas. O Pregoeiro,
equipe de apoio e licitantes presentes vistaram as propostas e as documentações apresentadas. Continuando o
Pregoeiro iulou vencedora dos Lotes 01. 03. 05 e 07 a empresa: CI ALVES BARRETO E CIA LTDA, sendo LOTE 01
"
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com o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). LOTE 03 com o valor total de R$ 251.500,00
(duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais). LOTE 05 com o valor total de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil
reais) e o LOTE 07 com o valor total de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) e vencedora dos LOTES
02,04,06 e 08 a empresa GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo LOTE 02 com o valor total de R$
114.000,00 (cento e quatorze mil reais). LOTE 04 com o valor total de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais).
LOTE 06 com o valor total de R$ 57.800,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos reais) e LOTE 08 com o valor total de
R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Dando continuidade o Pregoeiro intimou todos os licitantes com
relação à fase de recurso, e todos abriram mão do prazo recursal. O Pregoeiro comunicou às empresas vencedoras,
que as mesmas tem o prazo de quarenta e oito horas, para enviar a esta Prefeitura uma nova proposta adequando
os preços dos lotes vencidos conforme os valores finais negociados. O Pregoeiro anuncia que o resultado deste
Pregão será divulgado na Imprensa Oficial. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada
pelo Sr. Pregoeiro, Equipe de Apoio, Licitante e demais presentes que concordam com tudo o exposto. O Sr.
Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos às 14:00h e 15min, agradecendo a presença de todos.

