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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 — Palmeiras — Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO PROCESSO 009-2021PE - 2021/008/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00912021PE
PROCESSO ANUAL N° 008/2021
OBJETO: REGISTRO de Preços para futura contratação de empresas com o Sistema de Registro de Preços para
contratações futuras e eventual aquisição de Material de Construção, Elétrico e Ferramentas, para atender
demanda das diversas Secretarias e Fundos Municipal da Prefeitura de Palmeiras — BA.
I — PRELIMINARES
01. A pregoeira Sirleide Ribeiro da Conceição e os membros da equipe de Apoio, Leidiana Brandão dos Anjos e Fabio
Ricardo Ferreira de Moura, apresentam a Prefeitura Municipal de Palmeiras o relatório final do Certame Licitatório
regido pelo Edital de Pregão Eletrônico acima epigrafado.
II- DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Encontram-se o Edital do Pregão Eletrônico n° 009/2021 e seus anexos, bem como parecer Serviço Jurídico
opinando pelo regular prosseguimento do certame com aposição de visto na minuta do edital em tela, nos termos do
despacho do Serviço Jurídico e Parecer Controladoria.
O Aviso de Convocação da Abertura do Certame foi publicado no DOM n° 2972, de 05/05/2021, DOU seção 3 n° 84
de 06/05/2021, e Jornal a Tarde 06/05/2021, bem como disponibilizado na página desta prefeitura na internet e no site
licitações-e, na mesma data com data de abertura designada para às 10:00h do dia 19/05/2021..
III — DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO
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Realizou-se a sessão pública de abertura, julgamento das propostas em 19 de maio de 2021, às 10:00 h, a mesma
teve abertura no dia 19/05/2021 as 10:00 para ofertas de lances, onde foi realizada a análise da proposta e da
documentação de habilitação, ambas enviadas nos termos exigidos no edital, sendo as empresas devidamente
habilitadas, conforme Documentação e Ata juntadas aos autos.
06. Todas as empresas anexaram e participaram da fase de lances.
A lista das empresas com suas propostas iniciais consta na ata de pregão de N° Processo: 009-2021PE 2021/008/2021. Aberta a fase de lances, as licitantes ofertaram seus melhores lances conforme registrado na lista
constante da Ata, onde consta o valor inicial das propostas e o último valor ofertado.
Encerrada a fase de lances, verificou-se que a proposta de menor valor foi das empresas nos seguintes Lotes:
declarada vencedora dos lotes,
ROBERTO LEÃO SAMPAIO, CNPJ: 34.369.652/0001-10,
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,23,e24,nesta licitação no valor de R$ 1.107,365,59 ( Um milhão ,cento e
sete mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) , CCK COMERCIAL EIRELI CNPJ:
22.065.93/0001-22, declarada vencedora dos lotes , 04 e 22 , nesta licitação com valor R$ 27.382,00 (Vinte e sete mil
trezentos e oitenta e dois reais), BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ:
30.351.30310001-10, declarada vencedora do lote 17, nesta licitação no lor R$ 297.917,00 ( duzentos e noventa e
sete mil novecentos e dezessete reais), BANIA LUMI ILUMINAÇÃ E MATERIAL • RA CONTRUÇÃO, CNPJ:
39.983.511/0001-06 declarada vencedora dos Lote 18 nesta LicitaÇs com o valor r$ 76.9 0,00 (setenta e seis mil
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e novecentos e noventa reais), PGSA COMERCIAL LTDA CNPJ: 38.398.257/0001-16, declarada vencedora dos Lote
25 nesta Licitação com o valor de R$ 12.790,00 (Doze mil reais setecentos e noventa reais). Ficando assim o valor total
adjudicado e homologado de R$ 1.522.441,59 (Um milhão, Quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e um
reais e cinquenta e nove centavos).
As Empresas: ROBERTO LEÃO SAMPAIO, CNPJ: 34.369.652/0001-10 e BANIA LUMI ILUMINAÇÃO E MATERIAL
PARA CONTRUÇÃO, CNPJ: 39.983.511/0001-06, foram desclassificadas do Lote 17, por descumprir especificações da
Planilha referência do Edital.
Ao analisar as propostas das Empresas, a qual foi enviada na forma estabelecida no Edital, a Pregoeira decidiu
classificá-las, por entender que a mesma foi apresentada de acordo com o exigido no Edital e seus Anexos, e,
considerando-se que o valor ofertado se encontrava abaixo do preço estimado, a proposta foi aceita.
Recebida à documentação de Habilitação, encaminhada a esta Comissão, na forma prevista no Edital, e constatada
a plena regularidade dos documentos apresentados, a Pregoeira considerou Habilitada e declarou vencedoras do
certame as empresas: ROBERTO LEÃO SAMPAIO, CNPJ: 34.369.652/0001-10, CCK COMERCIAL EIRELI CNPJ:
22.065.93/0001-22, BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 30.351.303/0001-10, e
BANIA LUMI ILUMINAÇÃO E MATERIAL PARA CONTRUÇÃO, CNPJ: 39.983.511/0001-06 e PGSA COMERCIAL
LTDA CNPJ: 38.398.257/0001-16.
As empresas foram declaradas vencedoras, formalmente no sistema licitações-e.
Aberto o prazo para manifestação da intenção de recurso, não houve qualquer manifestação nesse sentido.
IV- DA ADJUDICAÇÃO
Declarada a vencedora do certame, o Pregoeiro, com fulcro no inciso XX do artigo 40 da Lei 10.520/2002,
ADJUDICOU o Objeto da Licitação às empresas acima mencionadas.
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A Empresa: ROBERTO LEÃO SAMPAIO ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida Praça Dr José
Goncalves, Palmeiras/Ba, declarada vencedora dos lotes, 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,23, e24, nesta
licitação no valor de R$ 1.107,365,59 (Um milhão, cento e sete mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e
nove centavos)
A Empresa: CCK COMERCIAL EIRELI CNPJ: 22.065.93/0001-22, Rua Bahia, 1447 - Sala 01, Blumenau-Sc,
declarada vencedora dos lotes, 04 e 22, nesta licitação com valor R$ 27.382,00 (Vinte e sete mil trezentos e oitenta e
dois reais)
A Empresa: BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 30.351.303/0001-10,
estabelecida à Rua Frederico Amadeu Covolan n° 430, Distrito industrial I, Santa Barbara do Oeste S/P
declarada vencedora do lote 17, nesta licitação no valor R$ 297.917,00 (duzentos e noventa e sete mil novecentos e dezessete
reais).
A Empresa: BAHIA LUMI ILUMINAÇÃO E MATERIAL PARA CONTRUÇÃO, CNPJ: 39.983.511/0001-06, estabelecida
rua estados unidos, Bairro Santa Rita, Eunápolis-Ba, declarada vencedora dos Lote 18 nesta Licitação com o valor de R$ 76.990,00
(setenta e seis mil e novecentos e noventa reais)
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A Empresa: PGSA COMERCIAL LTDA CNPJ: 38.398.257/0001-16 estabelecida na Rua Bahia, n° 1447, Bairro do Salto,
Blumenau —SC, declarada vencedora dos Lote 25 nesta Licitação com o valor de R$ 12.790,00 (Doze mil reais setecentos e noventa
reais).
Totalizando o valor dessa Licitação, de R$ 1.522.441,59 (Um milhão, Quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e
um reais e cinquenta e nove centavos),
Não havendo nada que impeça ou documentação consta proposta apresentada pela licitante vencedora.
V - DA CONCLUSÃO
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A Pregoeira, tendo em vista o resultado da análise e avaliação da Proposta de Preços e habilitação, quanto à
forma, conteúdo e atendimento aos preceitos legais, julga que as licitantes Declarada vencedoras apresentou Proposta
em conformidade com as exigências e requisitos especificados no Edital de Pregão Eletrônico n° 009/2021 — Prefeitura
Municipal de Palmeiras e seus Anexos, atendendo aos dispositivos das Leis n° 10.520/2002 e 8.666/93 e suas
alterações posteriores, Decreto n° 10.024/2019, bem como às demais normas que regeram o presente certame.
Pelas razões aqui expostas, tendo sido ADJUDICADO o objeto da presente licitação Pregão Eletrônico n° 009/2021,
a Pregoeira sugere ao Gestor, após o EXAME LEGAL dos trabalhos produzidos, proceda-se à HOMOLOGAÇÃO do
presente certame.
Palmeiras, Ba, 10 de Junho de 2021.
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