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ATA DA LICITAÇÃO
Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de dois mil c vinte, às 08h00min (oito horas), na Prefeitura
Municipal de Coribe. reuniu-se o Prcgociro Gesandro Soares de Carvalho. Equipe de Apoio Sr.
Romualdo de Araújo Silva e Silvio Evãnio da Silva, nomeados pela Portaria n.° 002/2020. para
julgarem as propostas referentes ao Pregão Presencial Para Registro de Preço n.° 007/2020. referente

às futuras o eventuais Contratações de empresa para a execução de serviços de diversos
profissionais horisias destinados a ampliação da cobertura assisiencial como uma das

medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfreniamento ao contágio
decorrente da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia,
publicado no Mural da Prefeitura Municipal no dia 06 de maio de 2020: no Diário Oficial do
Município. n.° 251 I. edição do dia 06 de maio de 2020: c no Diário Oficial da União, sessão 03.
página n.° 123: e no Diário Oficial do Estado n° 22.895 edição do dia 06 de maio de 2020: e no jornal

Correio da Bahia pagina BI de 06 de maio de 2020; Prorrogação publicado no Mural da Prefeitura
Municipal no dia 08 de maio de 2020; no Diário Oficial do Município, n.° 25 18. edição do dia 08 de
maio de 2020; e no Diário Oficial da União, sessão 03, página n.° 133; e no Diário Oficial do Estado

n° 22.898 edição do dia 09 de maio de 2020; e no jornal Correio da Bahia pagina A8 de 1 I de maio
de 2020: Prorrogação publicado no Mural da Prefeitura Municipal no dia 13 de maio de 2020: no

Diário Oficial do Município, n.° 2525, edição do dia 13 de maio de 2020: e no Diário Oficial da
União, sessão 03, página n.° I I I: e no Diário Oficial do Estado n° 22.901 edição do dia 14 de maio
de 2020; e no jornal Correio da Bahia pagina B2 de 14 de maio de 2020. Dando seguimento a
abertura da sessão ficou constatado que compareceu a empresa \VA Construção e Serviços de

Edificações Eireli. registrada no CNPJ n.° 01.713.400/0001-07. situada a Rua Arnaldo Pereira. 01.

Centro. Santa Maria da Vitória. Bahia, representada por seu procurador o Sr. Marcos Aurélio Borges
Ferreira, brasileiro, portador do documento de identidade RG n° 393096385 SSP/SP e CPF/MF n°
023.240.335-00, ao qual após verificação dos documentos para o Credenciamento, ficou constatado
que encontram-se perfeitamente apta para a próxima fase da licitação. Em ato contínuo, o pregoeiro

solicitou a entrega do envelope de Proposta de Preços e de Habilitação, e dando inicio abriu o
envelope n.° 001 - Proposta de Preço, e constatou que a proposta encontra cm conformidade com os

requisitos estabelecidos neste Edital, em seqüência foi iniciada a etapa de lances verbais da empresa
classificada com as seguintes ocorrências:
ítem
1

Fornecedor
VVa Construção

Lances Verbais

/o

Valor d a

Menor

Proposta

Vulor

582.192,00

582.192,00

acim
a

1"

2"

3"

575.856.00

-

-

O pregoeiro deu por encerrada a fase de lances verbais e considerando que o valor está abaixo do
valor estimado então concluiu a negociação. Em conformidade com o instrumento convocatório no
Item 9.1. como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licttante detentor da
proposta classificada cm primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, portanto, verificasse os cadastros do CEIS e do CNJ. considerando

que não foi constatado nenhuma existência de sanção, o Pregoeiro reputa ao licitante habilitado, por
condição de participação. Em ato contínuo o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, passa a

abertura do envelope de documentação que após vistas e análises das documentações, constatou-se
que a empresa esta perfeitamente habilitada, portanto o pregoeiro decidi declarar vencedora do
certame a empresa: WA Construção e Serviços de Edificações Eireli. registrada no CNPJ n.°

eA
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01.713.400/0001-07, situada a Rua Teixeira de Freitas, 1364. Sala 02. Centro. Santa Maria da
Vitória, Bahia, vencedor com o valor global de RS 575.856.00 (quinhentos c setenta e cinco mil
oitocentos e cinqüenta e seis reais), em ato contínuo c cm conformidade com o instrumento
convocatório o pregoeiro questiona aos presentes se existe intenção imediata e motivada de intenção
de recursos, e por não haver intenção, o pregoeiro mnndou que se lavrasse a presente ata que após
lida e achada conforme vai assinada por mim. pelo pregoeiro e demais presentes. Dando por
encerrada a sessão as lOhSOmin do dia I S/05/2020.

Gcsandro S
Pi

e Araújo Silva

Silvio IZvànioda Silva
Equipe de Apoio

de Apoio

Representante:
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