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Licitações

ATA DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 005-2022. Às doze horas do dia dezoito do mês de abril do ano de dois mil e
vinte e dois, 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 Futura e eventual Aquisição
de Material de Informática. Iniciando a sessão 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. Presentes o Sr. George Hilton Brito Pereira, CPF
nº 412.591.225-49, representante da empresa RN COSTA COMERCIAL LTDA; o Sr. Adilmo Buzatto, CPF nº 845.830.887-87,
representante da empresa TEIXEIRA INFORMÁTICA LTDA; o Sr. Ednaldo Souza de Almeida, portador do CPF nº 944.119.13534, representante da empresa KRETTI E KRETLI LTDA; o Sr. Aiub da Conceição Pereira, CPF nº 010.059.185-03, representante da
empresa MADESC COMÉRCIO EIRELI e, a Pregoeira e membros que esta subscrevem. Informa também que a empresa ASIA
INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS protocolou os envelopes de Proposta de Preço e Habilitação,
não ficando ninguém para representar a empresa. Dando início à sessão, o Pregoeiro solicitou a documentação de credenciamento,
conforme exigido Edital e seus subitens. De posse dos documentos apresentados, a Pregoeira verificou que todas as empresas presentes
ficaram credenciados para o certame, a saber:
EMPRESAS CREDENCIADAS
RN COSTA COMERCIAL LTDA, estabelecida na Rua Dr. Raimundo Fonseca, 49, Wilson G. Sozres, Teixeira de Freitas/Ba,
inscrita no CNPJ sob nº 12.8125660/0001-56, neste ato representada pelo Sr. Ronaldo Gonçalves dos Santos, CPF nº 793.986.85515.
TEIXEIRA INFORMÁTICA LTDA, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco, 492, centro, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita
no CNPJ sob nº 03.286.217/0001-06, neste ato representada pelo Sr. Adilmo Buzatto, CPF nº 845.830.887-87
KRETTI E KRETLI LTDA, estabelecida na Av. Marechal Castelo Branco, 275, centro, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no CNPJ
sob nº 16.308.132/0001-15, neste ato representada pelo Sr. Ednaldo Souza de Almeida, portador do CPF nº 944.119.135-34
MADESC COMÉRCIO EIRELI, estabelecida Av. Marechal Castelo Branco, 737, centro, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no CNPJ
sob nº 29.286.683/0001-77, neste ato representada pelo Sr. Aiub da Conceição Pereira, CPF nº 010.059.185-03
ASIA INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS, estabelecida na Rua São Pedro, 250, Nossa
Senhora de Fátima, Itabuna/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 31.146.994/0001-82
Em sequência o Pregoeiro abriu o envelope contendo as propostas de preços das empresas participantes. Ato contínuo registrou preços
das empresas e, realizou a classificação das mesmas, dando início à rodada de lances, obtendo os seguintes resultados:
Lote 01
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
RN COSTA COMERCIAL LTDA
101.880,00
89.500,00
TEIXEIRA INFORMÁTICA LTDA
108.023,70
79.000,00
KRETTI E KRETLI LTDA
120.021,38
78.900,00
MADESC COMÉRCIO EIRELI
120.014,94
120.014,94
ASIA INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
96.021,07
96.021,07
MÁQUINAS
Lote 02
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
RN COSTA COMERCIAL LTDA
38.120,00
38.120,00
TEIXEIRA INFORMÁTICA LTDA
40.363,11
22.900,00
KRETTI E KRETLI LTDA
46.764,60
22.850,00
MADESC COMÉRCIO EIRELI
46.764,50
22.950,00
ASIA INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
35.878,32
35.878,32
MÁQUINAS
Dando continuidade ao Certame, procedeu-se à abertura dos envelopes contendo as documentações de habilitação da licitante KRETTI
E KRETLI LTDA por ter ela ofertado o menor preço nos lotes 01 e 02. Ato contínuo, a pregoeira solicitou que todos os presentes
rubricassem a documentação de habilitação da empresa KRETTI E KRETLI LTDA e rubricassem os envelopes de habilitação das
outras empresas participantes do certame e, suspendeu o processo para posterior publicação do resultado. Nada mais havendo a relatar,
deu-se por encerrada a reunião. Eu, Micaelle da Silva Miranda 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 003-2022. Às dez horas do dia dezoito do mês de abril do ano de dois mil e
vinte e dois, 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 Futura e eventual aquisição
de alimentos. Iniciando a sessão 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. Presentes o Sr. Gilberto Silva Brito, CPF nº 659.708.455-15,
representante da empresa GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO, a Pregoeira e membros que esta subscreve. Dando
início à sessão, o Pregoeiro solicitou a documentação de credenciamento, conforme exigido Edital e seus subitens. De posse dos
documentos apresentados, o Pregoeiro verificou que todas as empresas presentes ficaram credenciados para o certame, a saber:
EMPRESAS CREDENCIADAS
GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO, estabelecida na Praça Bernardo Muniz, 192, São Bernardo, Medeiros
Neto/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 03.615.613/0001-21, neste ato representada pelo Sr. Gilberto Silva Brito, CPF nº 659.708.45515.
Em sequencia o Pregoeiro abriu o envelope contendo as propostas de preços das empresas participantes. Ato contínuo registrou preços
das empresas e, realizou a classificação das mesmas, dando início à rodada de lances, obtendo os seguintes resultados:
Lote 01
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO
189.183,35
185.000,00
Lote 02
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO
113.554,50
110.000,00
Lote 03
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
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GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO
54.453,80
53.000,00
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 constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências do
Edital. Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: GILBERTO SILVA BRITO DE
MEDEIROS NETO, estabelecida na Praça Bernardo Muniz, 192, São Bernardo, Medeiros Neto/Ba, inscrita no CNPJ sob nº
03.615.613/0001-21, neste ato representada pelo Sr. Gilberto Silva Brito, CPF nº 659.708.455-15, nos lotes 01, 02 e 03. Em razão
disso, o Pregoeiro resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultados os representantes, nada
houve a registrar em ata. Consultados 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, Micaelle da Silva Miranda 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 004-2022. Às onze horas do dia dezoito do mês de abril do ano de dois mil
e vinte e dois, 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 Futura e eventual Aquisição
de Material de Limpeza, Higiene e Copa/Cozinha. Iniciando a sessão 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. Presentes o Sr. Gilberto
Silva Brito, CPF nº 659.708.455-15, representante da empresa GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO, a Pregoeira e
membros que esta subscreve. Dando início à sessão, o Pregoeiro solicitou a documentação de credenciamento, conforme exigido
Edital e seus subitens. De posse dos documentos apresentados, o Pregoeiro verificou que todas as empresas presentes ficaram
credenciados para o certame, a saber:
EMPRESAS CREDENCIADAS
GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO, estabelecida na Praça Bernardo Muniz, 192, São Bernardo, Medeiros
Neto/Ba, inscrita no CNPJ sob nº 03.615.613/0001-21, neste ato representada pelo Sr. Gilberto Silva Brito, CPF nº 659.708.45515.
Em sequência o Pregoeiro abriu o envelope contendo as propostas de preços das empresas participantes. Ato contínuo registrou preços
das empresas e, realizou a classificação das mesmas, dando início à rodada de lances, obtendo os seguintes resultados:
Lote 01
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO
211.104,80
200.000,00
Lote 02
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO
39.641,00
35.000,00
Lote 03
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA
LANCE VENCEDOR
GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO
46.065,00
40.000,00
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 constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências do
Edital. Assim, resolveu o Pregoeiro registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: GILBERTO SILVA BRITO DE
MEDEIROS NETO, estabelecida na Praça Bernardo Muniz, 192, São Bernardo, Medeiros Neto/Ba, inscrita no CNPJ sob nº
03.615.613/0001-21, neste ato representada pelo Sr. Gilberto Silva Brito, CPF nº 659.708.455-15, nos lotes 01, 02 e 03. Em razão
disso, o Pregoeiro resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a Empresa supracitada. Consultados os representantes, nada
houve a registrar em ata. Consultados 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, Micaelle da Silva Miranda 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 PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. PRP 002-2022. Às nove horas do dia dezoito do mês de Abril do ano de
dois mil e vinte dois, na sala da Licitação da Prefeitura de vereda, situado na Av. Eujácio Simões, 32, Centro, Município de Vereda
estado da 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 para Registro de Preços
em referência: Futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar para o exercício de 2022, para suprir
as necessidades da secretaria de educação. Aberta a sessão, informamos que as empresas, GILBERTO SILVA BRITO DE
MEDEIROS, LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI e DA VILA COMERCIO LTDA ME, compareceram a este certame. Iniciando a
sessão a pregoeira 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. Presentes a sessão pública da licitação, a Srª Munique Stefani Barbosa Sarmento
representante do Conselho Municipal de Merenda Escolar inscrita no CPF nº 041.543.465-39, Srº GILSON DE JESUS OLIVEIRA
cidadão. Dando início à sessão, a Pregoeira solicitou a documentação de credenciamento, conforme item 3 do Edital e seus subitens.
De posse dos documentos apresentados, a Pregoeira verificou que todas as empresas presentes apresentaram a documentação exigida
para credenciamento, ficando portanto, as citadas empresas credenciadas para o certame.
EMPRESAS CREDENCIADAS
GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO, estabelecida na Praça Bernardo Muniz, 122, São Bernardo – Medeiros Neto, inscrita
no CNPJ sob nº 03.615.613/0001-21, neste ato representado pelo Srº. GILBERTO SILVA BRITO, CPF nº 659.708.455-15.
DA VILA COMERCIO LTDA ME, estabelecida na Rua José Antonio Carminatti, 20 – Centro – Vila Valério – Espirito Santo, inscrita no
CNPJ 23.560.835/0001-00, neste ato representado pelo Srº RENATO BONE, 102.492.667-25.
LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI, estabelecida à Rua João Calmon, 99-A, centro, Teixeira de Freitas/Ba, inscrita no CPNJ sob nº
07.031.394/0001-94, neste ato representdo pelo SR. Marcos Marcelo Santos Silva, CPF nº 000.039.815-25
Em seguida, a Pregoeira abriu o envelope contendo a proposta de preços das empresas participantes. Ato contínuo, registrou-se os
preços das empresas, dando início à rodada de lances, que após sucessivos lances, conforme descritos em folha anexa, obteve os
seguintes resultados, por lote:
LOTE l
EMPRESAS PROPONENTES

PREÇO/PROPOSTA
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GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO
DA VILA COMERCIO LTDA ME
LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

INICIAL
288.796,45
266.227,00
233.877,50

195.000,00
233.000,00
196.000,00

PREÇO/PROPOSTA INICIAL
140.225,50
152.918,00
126.400,00

LANCE VENCEDOR
101.000,00
152.918,00
101.200,00

LOTE ll
EMPRESAS PROPONENTES
GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO
DA VILA COMERCIO LTDA ME
LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI
LOTE lll
EMPRESAS PROPONENTES
PREÇO/PROPOSTA INICIAL
LANCE VENCEDOR
GILBERTO SILVA BRITO DE MEDEIROS NETO
55.296,50
39.000,00
DA VILA COMERCIO LTDA ME
60.868,00
60.868,00
LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI
48.860,00
40.000,00
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 constatou-se que a mesma atendeu todas as exigências do
Edital. Assim, resolveu a Pregoeira registrar os preços do objeto do certame para a Empresa: GILBERTO SILVA BRITO DE
MEDEIROS NETO estabelecida na Praça Bernardo Muniz, 122, São Bernardo – Medeiros Neto, inscrita no CNPJ sob nº
03.615.613/0001-21, neste ato representado pelo Srº. Gilberto Silva Brito, CPF nº 659.708.455-15. Em razão disso, a Pregoeira
resolveu registrar a ATA para o objeto do certame a empresa supracitada. Consultados os licitantes, nada houve a registrar em ata.
Consultados pela Pregoeira sobre o interesse em interpor recurso, os licitantes 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, Micaelle da
Silva Miranda, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após, lido e achado conforme, segue assinado por mim Pregoeira e
equipe de apoio e pelos representantes que permaneceram até a lavratura do mesmo.
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