PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
2ª ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019
Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e dez
minutos (09:10), reuniu-se a Pregoeira oficial deste Município, juntamente com a equipe de
apoio, nomeada pelo Senhor Prefeito, através do Decreto Municipal Nº 0793/2018 formada
pelos membros abaixo assinados, na sala do setor de licitação localizada no Prédio da
Prefeitura para abertura e julgamento da documentação de habilitação, referentes ao Pregão
Presencial 006/2019, que tem por objetivo o aquisição de Gêneros alimentícios para merenda
escolar, para o atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escola, atendendo a
solicitação da Secretaria de Educação e Cultura deste Município, que é regido pelas Leis
10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores e realizado de acordo com as cláusulas do
Edital-PP 006/2019 e seus anexos. Aberta a reunião a Pregoeira informou que foram feitas
seis convocações das empresas classificadas nos diversos lotes para apresentação das
amostras em virtude da reprovação ou recursa em apresentação das amostras, sendo este
ultimo caso alvo de futuro processo administrativo para apurar os motivos podendo gerar
futuras sanções aos licitantes infratores. Foi informado que todos os resultados das amostras
foram devidamente publicados no Diário Oficial do Município e enviado para o e-mail de todos
os licitantes participantes, conforme e-mail constante da proposta de preço, e que a citada
decisão sobre a aprovação e/ou reprovação é de inteira responsabilidade da equipe de
nutricionistas do município, cabendo a pregoeira apenas a obrigação de divulga-los. Ato
continuo a pregoeira informou que apenas caberá recurso de todos as fases anteriores após a
declaração de vencedora no presente certame, devendo o licitante manifestar tempestivamente
em ata a intenção. Se fez presente na sessão os representantes das seguintes empresas:
Representante
Nº
Nome
ME/EPP
01
DERISVALDO
OLIVEIRA
DOS ERISVALDO SANTOS PEREIRA
SIM
SANTOS
INSCRITA
NO PORTADOR DO RG Nº15666709
CNPJ:29.526.491/0001-90 RUA JOSÉ SSP/BA - PROCURADOR
ROQUE DE OLIVEIRA Nº30 ARACI-BA
08
CASA DE CARNES BIG BOI LTDA AMAURI MASCARENHAS MOTA
INSCRITA NO CNPJ:11.864.906/0001- CNH Nº 01807034948
SIM
70 PRAÇA DA CONCEIÇAO Nº370 SÓCIO
ARACI-BA
CHRISTIAN
SILVA
011 COMPRE FACIL SUPERMERCADO ARTHUR
NAO
LTDA,
INSCRITA
NO CARVALHO CNH 04647338270
CNPJ:02.594.348/0001-80
PRAÇA PROCURADOR
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
ARACI-BA
VENAS
DA
PAZ
012 COMERCIAL DE ESTIVAS PIRES ALBANNI
SIM
LTDA
INSCRITA
CNPJ: PORTADOR
DA
CNH
Nº
13.483.821/0001-78 COM SEDE A RUA 05724860507
MANOEL JU LIAO Nº57, CENTRO – PROCURADOR
IRARA - BA
Após a convocação dos licitantes credenciados na sessão do dia 15/03/2019, sendo feito novo
credenciamento para algumas empresas, TENDO a empresa MSC COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA, apresentado representante sem a devida credencial com firma
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reconhecida em cartório, não sendo feito o novo credenciamento do representante aja visto
exigência contida no item 16.3.1 do edital. A Pregoeira informou sobre a retomada da fase de
lances aja visto que em alguns lotes os licitantes que tiveram amostras aprovadas não
participaram da etapa de lance anterior, sendo inicialmente registrado os seguintes valores por
lote:
LOTE EMPRESA
VALOR
001
65.300,00
COMERCIAL DE ESTIVAS PIRES LTDA
002
31.987,70
COMPRE FACIL SUPERMERCADO LTDA
003
74.698,70
CASA DE CARNES BIG BOI LTDA
004
FRACASSADO
FRACASSADO
005
170.000,00
DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS ME
Ato continuo foi retomado a fase de negociação direta com os licitantes presentes:
LOTE EMPRESA
001

COMERCIAL DE ESTIVAS PIRES LTDA

LOTE
EMPRESA
002 COMPRE FACIL SUPERMERCADO LTDA

LOTE
EMPRESA
003 CASA DE CARNES BIG BOI LTDA

VALOR
REGISTRADO
65.300,00

NOVA
NEGOCIAÇÃO
Sem lance

VALOR
NOVA
REGISTRADO NEGOCIAÇÃO
Sem lance
31.987,70
VALOR
NOVA
REGISTRADO NEGOCIAÇÃO
74.698,70
73.951,00

LOTE
EMPRESA
004 FRACASSADO – TODAS AS AMOSTRAS FORAM REPROVADAS
VALOR
NOVA
LOTE
EMPRESA
REGISTRADO NEGOCIAÇÃO
005 DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS ME
170.000,00 Sem lance
Findada a etapa de nova negociação foi mantida a classificação das empresas em virtude dos
preços estarem abaixo dos valores estimados pelo município, nos respectivos lotes: No LOTE
001 a empresa COMERCIAL DE ESTIVAS PIRES LTDA no valor de R$ 65.300,00. No LOTE
002 a empresa COMPRE FACIL SUPERMERCADO LTDA no valor de R$ 31.987,70. No
LOTE 003 a empresa CASA DE CARNES BIG BOI LTDA no valor de R$ 73.951,00. No LOTE
005 a empresa DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS ME no valor de R$ 170.000,00.
Sendo o LOTE 004 declarado FRACASSADO em virtude da reprovação das amostras de
todas as empresas. Em seguida foram apresentados os envelopes de habilitação das
empresas classificadas para comprovação da inviolabilidade dos envelopes, sendo aberto a
palavra não sendo registrado nenhum questionamento, ato continuo foi feita a abertura dos
envelopes das empresas classificadas, sendo verificado que a empresa COMERCIAL DE
ESTIVAS PIRES LTDA, não apresentou as vias originais para devida autenticação, bem como
as CND Estadual – FGTS – Certidão simplificada da JUCEB e de Falência encontram-se
vencidas para a presente data, todavia as mesmas estariam vigentes para a sessão do dia
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15/03, visando dá celeridade ao processo, e em virtude do julgamento do PP 001/2019 onde foi
dado provimento ao recurso da empresa para apresentação dos documentos para
autenticação, resolve abrir o prazo de 24hs para que a empresa apresente todos os
documentos em vias originais para a devida autenticação e as certidões citadas acima
devidamente vigentes sobe pena de ser declarada INABILITADA. Quanto aos documentos da
empresa DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS ME a mesma encontra-se com as CND
Estadual e FGTS, certidão simplificada da JUCEB e a de falência vencidas para a presente
data, todavia as mesmas estavam vigentes para a sessão do dia 15/03, sendo apresentado
pelo representante da empresa as referidas certidões atualizadas, sendo a mesma declarada
HABILITADA. Quanto a documentação da empresa CASA DE CARNES BIG BOI LTDA
encontra-se com a CND do FGTS a certidão simplificada da JUCEB e de Falência vencidas
para a presente data, todavia as mesmas estariam vigentes na sessão do dia 15/03/2019,
resolve abrir o prazo de 24hs para que a empresa apresente todos os documentos
devidamente vigentes sobe pena de ser declarada INABILITADA. Quanto a documentação da
empresa COMPRE FACIL SUPERMERCADO LTDA verificou-se que encontra-se com as
CND Municipal e FGTS as certidões simplificadas da JUCEB e de Falência vencidas, todavia
as mesmas estavam vigentes na sessão do dia 15/03/2019, resolve abrir o prazo de 24hs
para que a empresa apresente todos os documentos devidamente vigentes sobe pena de
ser declarada INABILITADA. Adiante foram os documentos repassados para os presentes,
sendo posteriormente aberta a palavra não sendo registrada qualquer alegação. Destarte, é
declarada HABILITADA, VENCEDORA do certame e ADJUDICA o objeto no LOTE 005 a
empresa DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS ME no valor de R$ 170.000,00 (cento e
setenta mil reais). Quanto aos demais licitantes, somente será declarado habilitado e
vencedora após a apresentação dos documentos acima citados. Sendo aberto o prazo de 24hs
para que a empresa apresente a proposta reformulada. Nada mais havendo a declarar, para
fins de direito a pregoeira encerra a cessão e lavra a presente ata, que vai assinada pelo
representante da empresa, equipe de apoio e por mim Pregoeira. Araci – Ba, 29 de Abril de
2019 às 10:10

Cleidiane Ferreira Lima
Pregoeiro oficial

Marizene Oliveira dos Santos
Equipe de Apoio- Suplente

REPRESENTANTES DA EMPRESA:
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01

DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
Derinhooliveira55@gmail.com

08

CASA DE CARNES BIG BOI LTDA
AMAURI MASCARENHAS MOTA
Amm-cavavlodeaco@hotmail.com

011 COMPRE FACIL SUPERMERCADO LTDA,
ARTHUR CHRISTIAN SILVA CARVALHO
nfecomprefacil@hotmail.com

012 COMERCIAL DE ESTIVAS PIRES LTDA
MARIVALDO ALVES RAMOS
Pr.aquinoramos@hotmail.com
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