ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ATA DE REUNIÃO (5)
PREGÃO N.º 015/2021 (PRESENCIAL) – COPEL
PROCESSO N.º 320/2021
Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, na sala da COPEL da Câmara Municipal de Camaçari, situado na
Sede da Câmara Municipal de Camaçari, situada na Rua de contorno do centro cultural, s/n, Centro, Camaçari – Bahia, foi realizada sob a condução da
Pregoeira Aline Oliveira da Silva Almeida e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pela Portaria 020/2021, a sessão para dar prosseguimento aos
procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 015/2021, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço, para
fornecimento de Produtos de Limpeza para a Câmara Municipal de Camaçari. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão do dia 25/10/2021.
........................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 25/10/2021.................................................................................
(...)
Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informou que nenhuma licitante compareceu a esta sessão para negociação do valor ofertado e abertura do envelope
de Habilitação da licitante PROPENSE – EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME. A Pregoeira verificou que o valor ofertado pela licitante
PROPENSE – EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME de R$ 134.931,24 está dentro do estimado. Diante do exposto decidiu pela
abertura do envelope de Habilitação.
Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este
lote. A Pregoeira informa que a adjudicação da licitante PROPENSE – EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME está condicionada a
apresentação das amostras dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, para serem analisadas pela Coordenação Administrativa. Diante do exposto, a Pregoeira
suspendeu a sessão para apresentação das amostras.
........................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 25/10/2021 E INÍCIO DA SESSÃO DO DIA 28/10/2021..................................
A Pregoeira iniciou a sessão informando o resultado da análise das amostras da licitante PROPENSE – EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA – ME com base no parecer técnico emitido pela Coordenação Administrativa da Câmara Municipal de Camaçari.
LOTE 01

ITEM

01

DESCRIÇÃO

LICITANTE

Água sanitária para desinfecção de ambientes, princípio
ativo hipoclorito de sódio entre 2,0 a 2,5%, concentração
PROPENSE –
de 100 a 250 PPM, embalagem plástica de 01 (um) litro.
A embalagem deverá conter a identificação do produto, EMPREENDIMENTOS,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
COMÉRCIO E
validade, modo de uso, número de registro do órgão SERVIÇOS LTDA – ME
regulador. Odor característico, aspecto líquido
transparente. (Cx. 12 und)
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PRODUTO
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DAS
PROPOSTAS/EXIGÊNCIAS
TÉCNICAS
(A) – APROVADO
(R) - REPROVADO

LISA

(A)

DETALHAMENTO
DO MOTIVO DA
REPROVAÇÃO

02

04

06

07

08

19

20

24

25

37

Álcool etílico hidratado, 70º INPM, frasco com 1.000 ml,
contento dados de identificação do produto, marca do
fabricante e selo de registro do órgão regulamentador
(Cx. Com 12 unid.)
Balde plástico resistente com sistema espremedor 360º,
capacacidade 25 litros, suporte de apoio do MOP úmido,
com alças para condução.
Desinfetante líquido, fragrância de pinho, com ação
bactericida e germicida, para uso e limpeza em geral,
frasco com 500ml contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante e selo de registro do órgão
regulamentador. (Cx. 12 und)
Desodorizador Sanitário Pastilha Adesiva, fragrância
lavanda, caixa com 03 unid.
Detergente líquido neutro (lava louça), concentrado, com
no mínimo 11% do princípio básico do detergente, frasco
com 500ml contendo dados de identificação do produto,
marca do fabricante e selo de registro do órgão
regulamentador. (Cx. 24 und)
Inseticida à base de água, acionamento por spray, nao
contendo CFC-Clorofluorcarbono, recipiente com 450ml
contendo dados de identificação do produto, marca do
fabricante e selo de registro do órgão regulamentador.
(Emb. 06 und)
Limpador multiuso tradicional à base de Alquil benzeno
sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes,
sequestrante, fragrância e água; frasco com 500 ml
contendo dados de identificação do produto, marca do
fabricante e selo de registro do órgão regulamentador.
(Cx. 24 und).
Máscara de protecao respiratoria de transmissao aerea
com filtro N 95, impresso em cada equipamento com
capacidade para filtrar particulas de 0,3 micra de
diametro com eficiencia de 95%, formato de meia peca
facial, constituido de camadas filtrantes garantindo
perfeita adaptacao e vedacao, fitas maleaveis e
resistentes a elasticidade para fixacao na orelha,
presilhas de fixacao metalica para o perfeito ajuste no
nariz com certificados de aprovacao (C.A), tamanho
unico, cor branca. Embalagem com dados de
identificacao do produto marca do fabricante e registro
no Ministerio da Saude (Cx. c/100 un).

Odorizador de ambientes, acionamento por spray,
fragrância de lavanda, recipiente com 360ml contendo
dados de identificação do produto, marca do
fabricante e selo de registro do órgão regulamentador.
(Cx. 12 und)
Sabonete líquido perolado, fragrância erva doce,
garrafão de 5L contendo dados de identificação do
produto, marca do fabricante e selo de registro do
órgão regulamentador.
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FLAMAGEL

(A)

BRY INGLEZA

(A)

LISA

(A)

ZAP CLEAN

(A)

LISA

(A)

SBP

(A)

ZAP CLEAN

(A)

NEVE PREMIUM

(R)

SECAR

(A)

ZILAR

(A)

42

Soda Cáustica, em escamas. - Registro no Ministerio
da Saude. - Embalagem com 300 gramas, nome do
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

BRADOC

(A)

Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informou que a Coordenação Administrativa da Câmara Municipal de Camaçari emitiu parecer aprovando as amostras
apresentadas pela licitante PROPENSE – EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME. Diante do exposto, a Pregoeira adjudicou o objeto
á licitante PROPENSE – EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME pelo preço global ofertado.
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação:
LOTE

VENCEDOR

PREÇO GLOBAL DO
LOTE (R$)

SITUAÇÃO DO LOTE

01

PROPENSE – EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA – ME

134.931,24

ADJUDICADO

Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br/), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso.
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL

Aline Oliveira da Silva Almeida
Pregoeira
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Cássio Daniel de Brito Leal
Apoio

Fabson de Freitas Assis
Apoio

