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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 060/2018 – OBJETO: Aquisição de 
materiais esportivos para atender as demandas de ações 
ligadas às secretarias municipais de Amargosa/BA, através da 
Diretoria de Esporte e Lazer – DEL. 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira 

Bárbara Maria Barbosa Costa e membros da equipe de apoio Carla Souza Oliveira e Luís Henrique 

Andrade Paula, nomeados pelo Decreto n° 039/2018, para realização do recebimento e abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação das licitantes 

interessadas em participar do Pregão Presencial nº 025/2018, cujo objeto constitui a aquisição de 

materiais esportivos para atender as demandas de ações ligadas às secretarias municipais de 

Amargosa/BA, através da Diretoria de Esporte e Lazer – DEL., mediante Sistema de Registro de 

Preços. Foi registrado que o edital foi publicado na íntegra no Diário Oficial do Município de 

Amargosa no dia 11/07/2018 (edição 2474) e publicado o aviso no D.O.M. no mesmo dia e que não 

houve registro de impugnação ao instrumento convocatório. A Pregoeira deu início ao certame 

solicitando aos licitantes que entregassem os documentos para o credenciamento, bem como os 

envelopes de proposta e habilitação de participação no Pregão. Registrou-se a presença da Empresa: 

 
EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE/CPF 

COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS 
LTDA 

33.881.871/0001-10 
GILDAN DO CARMO VIEIRA 

9.775.725-01 

TRINCA ESPORTES LTDA EPP 02.902.969/0001-83 
RAYMUNDO SILVA DOS SANTOS 

07.558.902-80 

 

Houve análise e assinatura dos documentos de credenciamento, que foram achados conforme edital. 
Ato contínuo passou-se a abertura do envelope de proposta de preços conforme tabela abaixo:   
 

 Lote 01 - (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ SITUAÇÃO 

COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA 171.459,50 ACEITA/CLASSIFICADA 

TRINCA ESPORTES LTDA EPP 217.036,00 ACEITA/CLASSIFICADA 

 

Passando a disputa do Lote 01. Finalizada a disputa, ficou em 1ª a empresa TRINCA ESPORTES LTDA 

EPP, no valor de R$ 165.000,00 e em 2º lugar a empresa COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA, com o 
valor de R$ 170.900,00. Em ato contínuo passou à abertura do envelope de habilitação da primeira 
colocada para análise e possíveis apresentações de questionamentos. Após isso foi indagado dos 
presentes se havia algum questionamento com relação à documentação analisada, não havendo 
nenhum questionamento a ser feito, foi declarada habilitada a empresa TRINCA ESPORTES LTDA EPP.  
 

Lote 02 - (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ SITUAÇÃO 

COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA 55.500,00 ACEITA/CLASSIFICADA 

TRINCA ESPORTES LTDA EPP 33.872,00 ACEITA / CLASSIFICADA 
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O representante legal da empresa TRINCA ESPORTES LTDA EPP pediu que desconsiderasse o valor do 
lote 2, posto que o seu valor ficou muito abaixo do valor da licitante concorrente, acreditando, pois, 
que houve um erro nos preços ofertados. 
Em virtude de haver apenas uma empresa participante, a pregoeira passou à negociação direta para 
redução do valor apresentado pela empresa COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA, o representante da 
empresa ofertou um valor de R$ 52.000,00, a pregoeira solicitou mais uma redução do valor, o 
representante justificou que não pode baixar mais o valor ofertado. A pregoeira passou à abertura 
do envelope de Habilitação da empresa para conferência. Não foi constatada nenhuma 
irregularidade e nenhum questionamento.  
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de 

Apoio e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade Competente.  

 
 

 
BÁRBARA MARIA BARBOSA COSTA 

PREGOEIRA 
 
 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 

LUIS HENRIQUE ANDRADE PAULA 
EQUIPE DE APOIO 
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