Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADM. Nº 38/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2021
Aos onze (11) dias, do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (2021), às dez horas
(10h:00min), reuniu-se a pregoeira Sra. América Cerqueira de Oliveira Neta, na sala da CPL
situada na Praça Dr Altino Lemos Santiago, 121 – Centro – Formosa do Rio Preto – Bahia, e sua
equipe de apoio, composta pelos membros Sra. Francinelia Lisboa da Silva Seraine e Wellington
Correia da Silva Leal, nomeados pelo Senhor Presidente, através da Portaria 11 de 05 de
Janeiro de 2021, para a abertura e julgamento do Processo Licitatório na Modalidade Pregão
Presencial nº 12/2021, Constitui-se o objeto do presente Processo a contratação de pessoa
jurídica especializada na prestação de serviços de gestão e execução humana de
profissionais para a prestação de serviços terceirizados de natureza contínua para atender
as necessidades da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto/BA, regido pelas
disposições da Seção IV do Capitulo II da Lei 8.666/1993, com as alterações decorrentes da Lei
nº 8.883/1994, tudo combinado com o Art. 37, XXI da Constituição Federal, Lei 10.520/2002, e
o Decreto Municipal nº 43/2005, realizado de acordo com as cláusulas constantes do Edital de
Licitação – Pregão Presencial nº 12/2021, e seus anexos. Dando início a sessão, a Sra Pregoeira
solicitou ao licitante presente os documentos para que fosse efetuado o credenciamento.
Compareceu à sessão uma unica empresa SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA, Inscrição no
CNPJ nº 12.333.224/0001-02, situado à Av. Claudino Barreto Rios nº S/N, Bairro – Centro –
Vanderley - Bahia, neste ato representada pelo Sr. EDES SOUZA DE OLIVEIRA, Brasileiro,
Socio /Administrador, Portador da Cédula de Identidade 607006374 - SSP/BA, residente e
domiciliado na Av. Claudino Barreto Rios nº S/N, Bairro – Centro – Vanderley - Bahia.
Concluída a fase de credenciamento, a Sra pregoeira perguntou ao representante da licitante
presente, se esta empresa tem algo a relatar em ata, respondeu que nada havia a relatar em ata,
desta forma a Sra Pregoeira declara aberta a sessão. Em seguida solicitou ao licitante presente o
envelope “01” das propostas de preços, onde se obteve os seguintes valores:
PROPOSTA INICIAL

SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA

Valor Global da proposta inicial
R$ 326.700,00
Negociação
R$ 325.000,00
Negociação
R$ 324.0000,00
Negociação
R$ 323.000,00
Valor Negociado
R$ 322.740,00
Após a aproposta inicial apresentada pelo licitante, a Sr. Pregoeira, após a terceira rodada de
negociação, o único lote foi negociado pelo valor global de R$ 322.740,00 (trezentos e vinte e
dois mil, setecentos e quarenta reais), com condição de pagamento conforme disposto no termo
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de referencia e minuta de contrato, anexo ao edital. Passando em seguida a analisar a
documentaçao solicitada no edital, determinou que fosse aberto o envelope “02” de Habilitação
Jurídica e Regularidade Fiscal, com o propósito de ser analisados os documentos da empresa
vencedora, após a analise, concluiu-se que as documentações da empresa estava de acordo com o
estabelecido no Edital. Em seguida a Sra Pregoeira decretou a empresa SOUZA GOMES
SERVIÇOS LTDA, Inscrição no CNPJ nº 12.333.224/0001-02, situado à Av. Claudino Barreto
Rios nº S/N, Bairro – Centro – Vanderley - Bahia, vencedora do único lote. Após todas as
etapas a Sra. Pregoeira franqueou a palavra para que o licitante presente pudesse pronunciar, e o
mesmo declara não ter nenhum interesse em se manifestar. Em seguida a Sra. Pregoeira deu por
encerrada a sessão às 11h50mim. Formosa do Rio Preto-Bahia, 11 de março de 2021.
Pregoeira e equipe de apoio:
AMÉRICA CERQUEIRA DE OLIVEIRA NETA
Pregoeira - Portaria nº 11/2021

FRANCINÉLIA LISBOA DA SILVA
SERAINE
Membro

Licitante participante:

WELLINGTON CORREIA DA S. LEAL
Membro

SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA
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