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Rio do Antônio

Atas

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2021
Processo nº. 087/2021
Publicado em 25 de agosto de 2021
Às oito horas e trinta minutos do dia 10 de setembro de 2021, na sala de
Licitações da Prefeitura, situada na Praça Coronel Souza Porto – s/nº, Centro,
cidade de Rio do Antônio, Bahia, realizou-se a sessão pública para
recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a
documentação de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na
modalidade pregão presencial em referência. Tipo: Menor Preço Global.
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de serviços de
publicações oficiais em Diário Oficial da União e Jornal Diário de
Grande Circulação no Estado da Bahia, conforme descrição do Anexo
I do edital. Presentes a Pregoeira Elizabete Soares Paca de Souza, os

membros Paulo Donizete Santos e Bruno Fernandes Novais, que este
subscreve.
EMPRESA CREDENCIADA
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA – IMAP, CNPJ:
nº. 05.277.208/0001-76, com sede na Avenida da França, 393 – Comércio,
Salvador – BA, representada por Addison Bastos Almeida, CPF:
009.998.105-02
Após o credenciamento, a Pregoeira recebeu a declaração de cumprimento
dos requisitos de habilitação, bem como o envelope contendo a proposta de
preço e a documentação de habilitação do credenciado. Em seguida, a
Pregoeira abriu o envelope contendo a proposta de preço. Após análise da
proposta de preços, feita pelos membros da comissão, verificou-se que a
empresa atende as exigências contidas no edital. Em continuidade ao certame,
abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com a empresa
licitante, conforme discriminado abaixo.
LICITANTE
PROPOSTA
1ª RODADA
2ª RODADA
3ª RODADA
4ª RODADA

MAPA DE LANCES GLOBAL
IMAP
R$ 50.000,00
R$ 47.000,00
R$ 46.500,00
R$ 46.000,00
R$ 42.000,00

Após a fase de lances, procedeu-se à abertura do envelope contendo a
documentação de habilitação da licitante que ofertou o menor preço, a qual,
após a apreciação dos documentos, mostrou em conformidade com as
exigências do Edital. Em razão disso, a Pregoeira declarou vencedora do
certame a Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
IMAP no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Consultado pela
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Pregoeira sobre o interesse em interpor recurso, o representante presente
renunciou a este direito. Foi informado ao licitante que a proposta final deverá
ser apresentada nos moldes estabelecidos no instrumento convocatório, no
prazo de 24 horas contados da lavratura desta ata. Os autos seguirão para
análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a
constar, deu-se por encerrada a sessão às 09h20m, cuja presente ata vai
rubricada e assinada por todos presentes.
Rio do Antônio, 10 de setembro 2021.

Comissão de licitação:
Elizabete Soares Paca de Souza – Pregoeira _______________________
Paulo Donizete Santos – Membro __________________________________
Bruno Fernandes Novais – Membro___________________________
Representantes presentes:

____________________________________________
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA – IMAP CNPJ
CNPJ nº 05.277.208/0001-76
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