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Licitações

CHAMADA PÚBLICA 002-2022. O Município de Vereda faz sabe que, realizará licitação na modalidade: Chamada Pública nº
002-2022, para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, Sessão: 20/04/2022,
às 09:00h. Informações na sede da Prefeitura, no horário 8:00h às 11:00h, no setor de licitações, sito na Av. Eujácio Simões, 32,
centro, Vereda/Ba, Eliana Lacerda Carrilho – Presidente da COPEL. Vereda, 30/04/2022. Presidente da COPEL
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Atas
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 029-2021. Às quatorze horas do dia trinta do mês de junho do ano de dois
mil e vinte e um, na sala da Licitação da Prefeitura, situado na Rua Barão do 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 Aquisição
de Uniformes. Presentes o Sr. Acacio Bruno Macedo de Oliveira, CPF sob o nº 815.273.145-53, representante da empresa
UNIVEST CONFECÇÕES 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 as propostas de preços e as documentações de habilitação das mãos dos licitantes que
cumpriram na int egra todos os requisitos constantes no Edital, ficando assim, habilitadas para o processo. Em seguida, o Pregoeiro
abriu os envelopes contendo as propostas de preços e registrou preços das empresas, realizou a classificação das empresas, os
valores foram os seguintes:
EMPRESA CREDENCIADA
UNIVEST CONFECÇÕES LTDA, estabelecida à Av. Presidente Getúlio Vargas, 3.152, Bela Vista II, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no
CNPJ nº. 34.240.184/0001-89, neste ato representada pelo Sr. Acacio Bruno Macedo de Oliveira, CPF sob o nº 815.273.145-53.
Global
EMPRESA CREDENCIADA
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
UNIVEST CONFECÇÕES LTDA
205.000,00
191.400,00
Dando continuidade ao certame, iniciou-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o menor preço, a empresa UNIVEST CONFECÇÕES LTDA, a qual, após a apreciação dos documentos, o Pregoeiro
resolveu registrar o preço para a Empresa: UNIVEST CONFECÇÕES LTDA, estabelecida à Av. Presidente Getúlio Vargas, 3.152,
Bela Vista II, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no CNPJ nº. 34.240.184/0001-89, neste ato representada pelo Sr. Acacio Bruno
Macedo de Oliveira, CPF sob o nº 815.273.145-53. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a
Empresa supracitada. Consultado os representantes e as empresas presentes 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.
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Vereda, através da COPEL, torna público que no dia 02/05/2022, às 09:00h,
no endereço Av. Eujácio Simões. 32, 65, centro, Vereda/Ba, sera realizada a abertura da Licitação na Modalidade
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001-2022, Menor Preço Global, tendo como objeto a Contratação de empresa para Construção de
Unidades Habitacionais no Município de Vereda/Ba, conforme Termo de Convênio nº 063/2022 provimiente da Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia-CONDER., maiores informações no horário de 8:00h às 12:00h, no endereço supra
citado. Vereda/Ba, 29 de março de 2022. Presidente da COPEL
ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 028-2021. Às treze horas do dia trinta 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 Aquisição de gêneros
alimentícios destinados à composição do Kit alimentação no formato de cesta básica, para distribuição junto aos alunos da rede
muniipal de ensino, em virtude da suspensão das aulas, como medida de enfrentamento ao COVID 19. Presentes o Sr. Renato Bone,
CPF sob o nº 058.137.995-08, representante da empresa DA VILA COMERCIO LTDA ME, o Sr. Igor Pereira da Costa, CPF sob o
nº 058.137.995-08 representante da empresa CLEBER PEREIRA AMORIM 00948983590, o Sr. Idalécio Pereira Mendes, CPF sob
o nº 921.843.915-49 representante da empresa LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA ME, o Sr. Gilberto Silva Brito, CPF sob o nº
659.708.455-15 representante da empresa GILBERTO SILVA DE MEDEIROS NETO, 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 as propostas de preços e as
documentações de habilitação das mãos dos licitantes que cumpriram na int egra todos os requisitos constantes no Edital, ficando
assim, habilitadas para o processo. Em seguida, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e registrou preços
das empresas, realizou a classificação das empresas, os valores foram os seguintes:
EMPRESA CREDENCIADA
DA VILA COMERCIO LTDA ME, estabelecida à Rua Jose Antonio Carminatti, nº 20, Centro, Vereda/Ba, inscrita no CNPJ nº.
23.560.835/0001-00, neste ato representada pelo Sr. Renato Bone, CPF sob o nº 058.137.995-08.
CLEBER PEREIRA AMORIM 00948983590, estabelecida à Rua Àguas Claras, nº 1.843, Sala A, Monte Castelo, Teixeira de Freitas/Ba,
inscrita no CNPJ nº. 31.370.536/0001-22, neste ato representada pelo Sr. Igor Pereira da Costa, CPF sob o nº 058.137.995-08.
LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA ME, estabelecida à Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 42, Andar 1, Wilson Guimarães Soares,
Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no CNPJ nº. 07.031.394/0001-94, neste ato representada pelo Sr. Idalécio Pereira Mendes, CPF sob o nº
921.843.915-49.
GILBERTO SILVA DE MEDEIROS NETO, estabelecida à Praça Bernardo Muniz, nº 192, São Bernardo, Medeiros Neto/Ba, inscrita no
CNPJ nº. 03.615.613/0001-21, neste ato representada pelo Sr. Gilberto Silva Brito, CPF sob o nº 659.708.455-15.

Global
EMPRESA CREDENCIADA
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
DA VILA COMERCIO LTDA ME
356.916,00
356.916,00
CLEBER PEREIRA AMORIM 00948983590
308.700,00
304.682,00
LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA ME
335.160,00
304.800,00
GILBERTO SILVA DE MEDEIROS NETO
390.726,00
302.918,00
Dando continuidade ao certame, iniciou-se à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da licitante que
ofertou o menor preço, a empresa GILBERTO SILVA DE MEDEIROS NETO, a qual, após a apreciação dos documentos verificouse que deixou de apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e o balanço patrimonial apresentado foi do exercício de
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2018, ficando assim a empres inabilitada. Ato contínuo solicitou a abertura do envelope de habilitação da empresa CLEBER
PEREIRA AMORIM 00948983590 por ter se classificado em segundo lugar a qual, após a apreciação dos documentos, verificou-se
que a empresa cumpriu na íntegra toda exigência editalícia, posto isto, o Pregoeiro resolveu registrar o preço para a Empresa:
CLEBER PEREIRA AMORIM 00948983590, estabelecida à Rua Àguas Claras, nº 1.843, Sala A, Monte Castelo, Teixeira de
Freitas/Ba, inscrita no CNPJ nº. 31.370.536/0001-22, neste ato representada pelo Sr. Igor Pereira da Costa, CPF sob o nº
058.137.995-08. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultado
os representantes e as empresas presentes 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.
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