
ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N°033-2019 
Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, as 08h00min (oito horas), na sala de licitação da Prefeitura 
Municipal de Cocos, situada na Rua Presidente Juscelino n° 115, Cocos-Bahia, realizou-se a sessão Pública para recebimento 
e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e documentação de habilitação, apresentados em razão do certame 
licitatorio na modalidade Pregão Presencial. Objeto: Contratação de Engenheiro Civil para a realização de serviços técnicos 
e operacionais para Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Cocos-BA, de acordo com as condições e demais 
especificações contidas no Edital e seus Anexos. Presentes o Pregoeiro Senhor Anizio Veiga Filho e equipe de apoio,  
Robson  Vasconcelos de Moura, nomeados pela Portaria n.° 060/2018, de 21/12/2018 que estes subscrevem. Presentes 
também, os licitantes, conforme descrição abaixo:  

Licitantes Credenciadas 

MUNICÍPIO DE COCOS 
Estado da Bahia 

COCOS 
GOVERNO  MUNICIPAL  

OW  

RODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA, Inscrito no CPF N.° 050.047.665-92, portador do RG N.° 6356206 SSP/BA, 
Engenheiro Civil, CREA BA: 1015090273D-GO. 

ELISALDO RIBEIRO CHAVES  JUNIOR,  Inscrito no CPF N.° 567.220.605-00, portador do RG N.° 3.920.792 SSP/BA, 
Engenheiro Civil, CREA BA: 33.79I/D 
E conforme item 4.2. do edital, segue abaixo os dados do licitante que não se encontra presente no certame:  

Licitantes Sem Credenciamento  
LEANDRO BOA SORTE DE MATOS, Inscrito no CPF N.° 031.166.215-35, portador do RG N.° 14.388.064-00 SSP/BA, 
Engenheiro Civil, CREA BA: 3000091266-4.  

Terminada a fase de credenciamento, o Pregoeiro recebeu a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, 
Declaração de Elaboração de Proposta Independente, bem como os envelopes contendo as Propostas de Preços e a 
Documentação de Habilitação das mãos dos credenciados. Em seguida, o Pregoeiro abriu os envelopes contendo as Propostas 
de Preços, rubricou-as abrindo vistas aos licitantes. Após análise técnica realizada pelos membros, concluiu que não foram 
encontradas falhas estando de acordo com as exigências do edital. Logo em seguida, deu-se inicio a fase de lances referente 
ao lote único da proposta, conforme item 6.3.1. do edital. Na fase de lances, conforme mapa em anexo, não foi ofertado 
lances, onde o licitante LEANDRO BOA SORTE DE MATOS ofertou o menor valor da proposta qual seja R$ 42.060,00 
(quarenta e dois mil e sessenta reais), que foi aceito pelo Pregoeiro e o mesmo declarou o licitante vencedor. Logo em 
seguida o pregoeiro abriu o envelope contendo os documentos de habilitação do licitante vencedor e o mesmo constatou que 
nos documentos apresentados pelo licitante LEANDRO BOA SORTE DE MATOS faltava os seguintes documentos: Prova 
de inscrição no cadastro de Contribuintes Municipal e/ou estadual conforme item 9.3.2.2.b., Prova de regularidade 
para com a Fazenda Municipal conforme item 9.3.2.2.e., Atestado de Capacidade Técnica conforme item 9.3.4.1.a., 
Apresentação de Registro / Certidão de inscrição da empresa e do (s) responsável(is) técnico(s) conforme item 
9.3.4.1.b., Declaração de Trabalho Forçado e Degradante conforme item 9.3.5.c , Alvará de Funcionamento conforme 
item 9.3.5.d. exigidos no Edital. Devido à falta desses documentos, o pregoeiro declarou o licitante inabilitado. Dando inicio 
ao certame, o pregoeiro negociou com o licitante RODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA conforme item 7.6. do Edital, que 
apresentou a proposta que ficou em segundo lugar no certame, que reduziu o valor da sua proposta inicial para o valor de 
56.250,00 (cinqüenta e seis mil e duzentos e cinqüenta reais) que foi aceito pelo Pregoeiro. Logo em seguida o pregoeiro 
abriu o envelope contendo os documentos de habilitação do licitante e o mesmo concluiu que não foram encontradas falhas • estando de acordo com as exigências do edital e o mesmo declarou o licitante vencedor do certame. Nada mais havendo a 
relatar, deu-se por encerrada a sessão as 12h3Omin. Eu  Robson  Vasconcelos de Moura, membro, lavrei o presente registro de 
acontecimentos que, depois de lido e achado conforme, segue assinado por miin e pelos demais que permaneceram até a 
lavratura do mesmo. Cocos - Bahia, 28 de agosto de 2019. 
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