ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ATA DE ABERTURA
PREGÃO Nº 010/2021 (PRESENCIAL) – COPEL
PROCESSO Nº 275/2021
Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Sala de COPEL, situada na Sede da Câmara Municipal de Camaçari, Rua
de Contorno do Centro Cultural, s/n, Centro, Camaçari – Bahia, foi realizada a abertura da Licitação na Modalidade Pregão n.º 010/2021, na forma
Presencial, cujo objeto é o Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização de ambientes internos com
a finalidade de reduzir e minimizar o avanço da disseminação do novo coronavírus COVID-19 nas dependências da Câmara Municipal de Camaçari, sob a
condução do Pregoeiro, Cássio Daniel de Brito Leal e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pela Portaria 020/2021. Compareceram ao certame
02 (duas) empresas (por seus representantes que assinam abaixo). O Pregoeiro abriu a sessão e solicitou o credenciamento das licitantes presentes. Em
seguida solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. O Pregoeiro, dando seguimento
à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores:
PROPOSTA DE PREÇO (R$)
LOTE 01

LICITANTE
INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGASS URBANAS LTDA ME

450.500,00
450.520,14

RBMX IMUNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

Analisado o conteúdo das propostas e os valores apresentados, o Pregoeiro concedeu vista aos licitantes presentes.

LOTE 01
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude
da impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal:
EMPRESAS

PROPOSTA DE PREÇO (R$)

RBMX IMUNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGASS URBANAS LTDA ME

450.520,14
450.500,00

LANCES (R$)
1ª RODADA
449.900,00
DECLINA

O Pregoeiro procedeu com a negociação direta e pelo representante da empresa RBMX IMUNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA foi ofertado o valor global de R$
433.540,00 (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos e quarenta reais), sendo arrematadora do lote. O Pregoeiro classificou a proposta. Após análise da
documentação o Pregoeiro procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, sendo declarada vencedora para este lote. Dada a palavra aos
licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal. O Pregoeiro adjudicou o
objeto pelo preço unitário arrematado.
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:
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LOTE

VENCEDOR

PREÇO GLOBAL DO
LOTE (R$)

SITUAÇÃO DO LOTE

01

RBMX IMUNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

R$ 433.540,00

ADJUDICADO

O Pregoeiro comunicou que a licitante cuja proposta foi adjudicada e ofertou preços na disputa, deverá apresentar proposta reformulada no prazo de 24h,
contadas do encerramento desta sessão (11:15h).
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de Preço pela licitante vencedora.
Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br/), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso –
campo <Anexos>.
O Pregoeiro encerrou os trabalhos, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL

Cássio Daniel de Brito Leal
Pregoeiro

Gilberto Santos Moreira
Apoio

Licitantes presentes:

RBMX IMUNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

EMPRESA

MARCELO SODRÉ GRILLETTO

TELEFONE
71993612274

INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGASS URBANAS LTDA
ME

JOSÉLIO ALVES SILVA

71991651235
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REPRESENTANTE

ASSINATURA

