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Licitações

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO DE ADEQUAÇÃO. A Comissão de Licitação da Prefeitura
Municipal de Vereda comunica aos interessados que foi firmado o terceiro Aditivo para adequação do Contrato da Tomada de Preço
Nº. 009-2021, para Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais do contrato TP 009-2021. Vereda, 03 de março de 2022.
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA-PREFEITO MUNICIPAL.
AVISO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO DE ALTERAÇÃO DO QUALITATIVO E SUPRESSÃO DE
VALOR. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Vereda comunica aos interessados que foi firmado o segundo Aditivo
para alteração de qualitativo e supressão de valor do Contrato nº 014-2021 da Tomada de Preço Nº. 014-2021, do Contrato para
Construção de pavimentação em bloquete pré-moldado e drenagem pluvial na Travessa Francisco da Siva Passos, Trecho 2,
Travessa Adelia Rodrigues Avelar, Rua Adelia Rodrigues Avelar, Rua Osvaldo Coelho, Travessa da Silva Passos e Rua Francisco
da Silva Passos no Município de Vereda, através do Contrato de Repasse 869571/2018, Operação 1054856-66, firmado com o
Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Caixa Econômica Federal. Vereda, 11 de março de 2022. MANRICK
GREGORIO PRATES TEIXEIRA-PREFEITO MUNICIPAL.
EXTRATO DO CONTRATO Nº PRP 035-2021-3. Licitação. Modalidade – Pregão Presencial para registro de preço 035-2021.
OBJETO: Aquisição de artefatos de concreto. CONTRATADA: FACON FÁBRICA DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES EIRELI
LTDA, com o valor total de R$ 34.296,00 (trinta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais); Vereda (BA), 10 de março de 2022.
Manrick Gregório Prates Teixeira-Prefeito Municipal.
EXTRATO DO CONTRATO Nº PRP 016-2021-8. Licitação. Modalidade – Pregão Presencial para registro de preço 016-2021.
OBJETO: Aquisição de passagens aéreas. CONTRATADA: GAVA TURISMO LTDA, com o valor total de R$ 13.103,18 (treze
mil, cento e três reais, dezoito centavos); Vereda (BA), 08 de março de 2022. Manrick Gregório Prates Teixeira-Prefeito Municipal.
EXTRATO DO CONTRATO Nº PRP 010-2021-8. Licitação. Modalidade – Pregão Presencial para registro de preço 010-2021.
OBJETO: Exames laboratoriais. CONTRATADA: LABORATÓRIO ULTRATX EIRELI, com o valor total de R$ 15.302,00
(quinze mil, trezentos e dois reais); Vereda (BA), 07 de março de 2022. Manrick Gregório Prates Teixeira-Prefeito Municipal.
EXTRATO DO CONTRATO Nº PRP 009-2021-B-6. Licitação. Modalidade – Pregão Presencial para registro de preço 009-2021.
OBJETO: Aquisição de material de construção. CONTRATADA: FERTISUL ADUBOS E CORRETIVOS LTDA, com o valor
total de R$ 19.134,10 (dezenove mil, cento e trinta e quatro reais, dez centavos); Vereda (BA), 07 de março de 2022. Manrick
Gregório Prates Teixeira-Prefeito Municipal.
EXTRATO DO CONTRATO Nº PRP 007-2021-15. Licitação. Modalidade – Pregão Presencial para registro de preço 007-2021.
OBJETO: Locação de veículos. CONTRATADA: AMBIENTE SERVILÇOS URBANOS LTDA, com o valor total de R$
55.095,20 (cinquenta e cinco mil, noventa e cinco reais, vinte centavos); Vereda (BA), 24 de fevereiro de 2022. Manrick Gregório
Prates Teixeira-Prefeito Municipal.
EXTRATO DO CONTRATO Nº PRP 039-2021-6. Licitação. Modalidade – Pregão Presencial para registro de preço 039-2021.
OBJETO: Aquisição de combustível. CONTRATADA: auto posto deca Lopes ltda, com o valor total de R$ 2.183.633,05 (dois
milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e três reais, cinco centavos); Vereda (BA), 08 de março de 2022. Manrick
Gregório Prates Teixeira-Prefeito Municipal.
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ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 022-2021. Às onze horas do dia nove do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e um, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia, realizou-se a
sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de habilitação,
apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência: objetivando futuro e eventual
fornecimento de Aquisição de Utensílios e Utilidades de Uso Domésticos diversos. Presentes o Sr. Ednaldo Souza de Almeida, CPF
sob o nº 944.119.135-34, representante da empresa KRETTI & KRETLI LTDA, a Pregoeira Srª. ELIANA LACERDA CARRILHO
e membros que estes subscrevem. Dando início à sessão, a Pregoeira recebeu os documentos para o Credenciamento, a declarações
de cumprimento dos requisitos de habilitação, bem como os envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de
habilitação das mãos dos licitantes que cumpriram na integra todos os requisitos constantes no Edital, ficando assim, habilitada para
o processo. Em seguida,a Pregoeira abriu os envelopes contendo as propostas de preços e registrou preços da empresa e realizou a
classificação da empresa, com os seguintes valores:
EMPRESAS CREDENCIADAS
KRETTI & KRETLI LTDA, estabelecida à Av. Marecjal Castelo Branco,, 275, centro, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no CNPJ nº.
16.308.132/000-15, neste ato representada pelo Sr. Ednaldo Souza de Almeida, CPF sob o nº 944.119.135-34.
Lote 01
EMPRESA CREDENCIADA
KRETTI & KRETLI LTDA

PREÇO/PROPOSTA
45.637,66

LANCE VENCEDOR
43.300,75

PREÇO/PROPOSTA
89.579,87

LANCE VENCEDOR
85.174,90

PREÇO/PROPOSTA
17.919,20

LANCE VENCEDOR
17.015,00

PREÇO/PROPOSTA
33.270,20

LANCE VENCEDOR
31.614,40

PREÇO/PROPOSTA
120.090,00

LANCE VENCEDOR
114.000,00

PREÇO/PROPOSTA
15.937,35

LANCE VENCEDOR
15.136,00

PREÇO/PROPOSTA
40.442,70

LANCE VENCEDOR
38.417,00

PREÇO/PROPOSTA
34.965,60

LANCE VENCEDOR
33.210,00

PREÇO/PROPOSTA
12.061,13

LANCE VENCEDOR
11.458,70

PREÇO/PROPOSTA
31.195,57

LANCE VENCEDOR
29.635,20

Lote 02
EMPRESA CREDENCIADA
KRETTI & KRETLI LTDA

Lote 03
EMPRESA CREDENCIADA
KRETTI & KRETLI LTDA
Lote 04
EMPRESA CREDENCIADA
KRETTI & KRETLI LTDA
Lote 05
EMPRESA CREDENCIADA
KRETTI & KRETLI LTDA
Lote 06
EMPRESA CREDENCIADA
KRETTI & KRETLI LTDA
Lote 07
EMPRESA CREDENCIADA
KRETTI & KRETLI LTDA
Lote 08
EMPRESA CREDENCIADA
KRETTI & KRETLI LTDA
Lote 09
EMPRESA CREDENCIADA
KRETTI & KRETLI LTDA
Lote 10
EMPRESA CREDENCIADA
KRETTI & KRETLI LTDA
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Lote 11
EMPRESA CREDENCIADA
KRETTI & KRETLI LTDA

PREÇO/PROPOSTA
6.152,98

LANCE VENCEDOR
5.844,90

Lote 12
EMPRESA CREDENCIADA
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
KRETTI & KRETLI LTDA
2.614,42
2.483,70
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o Menor Preço por Lote, a qual, após a apreciação dos documentos, o Pregoeiro resolveu registrar o preço de todos os lotes
para a Empresa: KRETTI & KRETLI LTDA, estabelecida à Av. Marecjal Castelo Branco,, 275, centro, Teixeira de Freitas/Ba,
inscrita no CNPJ nº. 16.308.132/000-15, neste ato representada pelo Sr. Ednaldo Souza de Almeida, CPF sob o nº 944.119.135-34.
Em razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultado os representantes
e nada houve a registrar em ata. Consultado pelo Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, os representantes presentes
renunciaram a este direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar,
deu-se por encerrada a reunião. Eu, Eliana Lacerda Carrilho e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido
e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 023-2021. Às doze horas do dia nove do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e um, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia, realizou-se a
sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de habilitação,
apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência: objetivando Contratação de empresa
para futura e eventual Prestação de Serviços para Controle de Pragas (desinsetização e desratização). Iniciando a seção o pregoeiro
informou que a presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada de
acordo com a previsão legal. Presente o o Sr. Idalecio Pereira Mendes, CPF nº 921.843.915-49, representante da empresa DETOX
CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA, a Pregoeira Srª. ELIANA LACERDA CARRILHO e membros que estes
subscrevem. Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os documentos para o Credenciamento, a declarações de cumprimento dos
requisitos de habilitação, bem como os envelopes contendo a proposta de preços e as documentações de habilitação das mãos do
licitante que cumpriu na integra todos os requisitos constantes no Edital, ficando assim, habilitada para o processo. Em seguida, o
Pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preços e registrou preços da empresa, realizou a classificação da empresa, os
valores foram os seguintes:
EMPRESA CREDENCIADA
DETOX CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA, estabelecida na Av. Kaikan, 1.122, Kaikan Sul, Teixeira de Freitas/Ba,
inscrita no CNPJ sob nº 13.367.595/0001-60, neste ato representado pelo Sr. Idalecio Pereira Mendes, CPF nº 921.843.915-49
GLOBAL
EMPRESAS CREDENCIADAS
PROPOSTA
VLR NEGOCIADO
DETOX CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA
72.848,94
71.315,50
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o menor preço global, a qual, após a apreciação dos documentos, o Pregoeiro resolveu registrar o preço para a Empresa:
DETOX CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA, estabelecida na Av. Kaikan, 1.122, Kaikan Sul, Teixeira de
Freitas/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 13.367.595/0001-60, neste ato representado pelo Sr. Idalecio Pereira Mendes, CPF nº
921.843.915-49. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultado
o representante e nada houve a registrar em ata. Consultado pelo Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, o representante
presente renunciou a este direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a
relatar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Eliana Lacerda Carrilho e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que,
após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 021-2021. Às dez horas do dia nove do mês de março do ano de dois mil e
vinte e um, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda, Bahia, realizou-se a
sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de habilitação,
apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial em referência: objetivando Contratação de empresa
para futura e eventual Aquisição de material gráfico. Iniciando a seção o pregoeiro informou que a presente ata terá validade de 12
(doze) meses, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a previsão legal. Presente o Sr. Silvano
de Souza Viana, CPF nº 384.415.605-44, representante da empresa GRÁFICA VIANA ALVES LTDA, a Pregoeira Srª. ELIANA
LACERDA CARRILHO e membros que estes subscrevem. Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os documentos para o
Credenciamento, a declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação, bem como os envelopes contendo a proposta de
preços e as documentações de habilitação das mãos do licitante que cumpriu na integra todos os requisitos constantes no Edital,
ficando assim, habilitada para o processo. Em seguida, o Pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preços e registrou
preços da empresa, realizou a classificação da empresa, os valores foram os seguintes:
EMPRESAS CREDENCIADAS
GRAFICA VIANA ALVES LTDA, estabelecida na Rua Walt Disney, 86, São Lourenço, Teixeira de Freitas/BA, inscrita no CNPJ sob nº
06.090.533/0001-98, neste ato representada pela Sr. Silvano de Souza Viana, CPF nº 384.415.605-44.
GLOBAL
EMPRESAS CREDENCIADAS
PROPOSTA
VLR NEGOCIADO
GRAFICA VIANA ALVES LTDA
640.083,50
620.480,50
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o menor preço global, a qual, após a apreciação dos documentos, o Pregoeiro resolveu registrar o preço para a Empresa:
GRAFICA VIANA ALVES LTDA-EPP, estabelecida na Rua Walt Disney, 86, São Lourenço, Teixeira de Freitas/BA, inscrita no
CNPJ sob nº 06.090.533/0001-98, neste ato representada pela Sr. Silvano de Souza Viana, CPF nº 384.415.605-44. Em razão disso,
o Pregoeiro resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultado o representante e nada houve a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYF39IR0R1E0UIU87LA3CG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
11 de Março de 2022
5 - Ano II - Nº 684

Vereda

registrar em ata. Consultado pelo Pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, o representante presente renunciou a este direito.
Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a
reunião. Eu, Eliana Lacerda Carrilho e membros, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme,
segue assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
ATA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 020-2021. Às nove horas do dia nove do mês de junho do
ano de dois mil e vinte um, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda,
Bahia, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preço e a documentação de
habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial para registro de preço em referência:
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de Pneus. Presente o Sr. Wederson Neves Pereira, CPF nº 039.320.385-92,
representante da empresa COUTO & AKAHORI LTDA, a Pregoeira, designado pela Portaria Nº 001/2021, ELIANA LACERDA
CARRILHO e membros que estes subscrevem. Dando início à sessão, o Pregoeiro recebeu os documentos para o credenciamento,
as declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação, bem como os envelopes contendo as propostas de preços e as
documentações de habilitação das mãos dos licitantes presentes e verificou que as empresas presentes cumpriram na integra todos os
requisitos constantes no Edital, ficando assim, habilitadas para o processo:
EMPRESA CREDENCIADA
COUTO & AKAHORI LTDA, estabelecida na Rod BR 101, 1.850, Teixeira de Freitas/BA, inscrita no CNPJ sob nº 01.773.430/0001-09,
neste ato representada pelo Sr. Wederson Neves Pereira, CPF nº 039.320.385-92.
Em seguida, o Pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preço, cujo os valores foram os seguintes:
VALOR LOTE 01
Empresa
01
COUTO & AKAHORI LTDA
R$ 100.550,00
VALOR LOTE 02
Empresa
01
COUTO & AKAHORI LTDA
R$ 704.050,00
Após análise técnica feita pelos membros à proposta de preço ao crivo dos representantes das empresas, o pregoeiro e a equipe de
apoio deram continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com as licitantes classificadas, a
seguir:
MAPA DE LANCES
VALOR GLOBAL
LOTE 01
Item

Empresa

Valor inicial

Valor negociado

01

COUTO & AKAHORI LTDA

100.550,00

96.840,00

Valor inicial
704.050,00

Valor negociado
670.879,00

LOTE 02
Item
01

Empresa
COUTO & AKAHORI LTDA

Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura dos envelopes contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o menor preço nos lotes, a qual, após a apreciação dos documentos, as empresas: COUTO & AKAHORI LTDA e AG
PNEUS LTDA, mostrou em conformidades com as exigências do Edital. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu adjudicar os objetos
do certame para a empresa: COUTO & AKAHORI LTDA nos lotes 01 e 02. Consultado pelo Pregoeiro sobre o interesse em
interpor recurso, os representantes presentes renunciaram a este direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela
autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Eliana Lacerda Carrilho, membro, lavrei o
presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelo representante que
permaneceu até a lavratura do mesmo.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYF39IR0R1E0UIU87LA3CG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

