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ATA DE CONTINUIDADE DE SESSÃO PÚBLICA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 

 
Ao décimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às  09h 00min, o Pregoeiro Christian Heberth e a Equipe 
de Apoio, designados através da Portaria nº 297/2019 do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público 
do Estado da Bahia (MPBA), publicada no Diário da Justiça Eletrônico do TJ-Ba de 20/02/2019, reuniram-se em sessão 
pública ocorrida na sala 104 do edifício sede do MPBA, para a abertura da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 03/2020, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS, conforme edital e seus anexos. 
 
Realizado novo credenciamento de interessados e, ato contínuo, foi dada continuidade a sessão pelo pregoeiro, que fez a 
chamada do representante da única empresa presente e credenciada, cujos dados seguem conforme quadro: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE SITUAÇÃO TRIBUTAÇÃO 

RGM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI 

UELBERT SACRAMENTO 
DA CONCEIÇÃO 

PRESENTE EPP 

 
O representante procedeu a nova entrega de todos os envelopes – habilitação e proposta de preços. Aberto o conteúdo do 
envelope de proposta de preços, o Pregoeiro fez a análise de seu conteúdo, juntamente com a equipe de apoio e com o 
representante da Unidade de Manutenção Predial, Magdyel Rego. 
 
Como resultado da análise, verificou-se que: 
 

a) houve apresentação da documentação técnica exigida em conjunto com proposta de preços, para os itens 1, 4, e 
10, a qual confirma as especificações técnicas mínimas exigidas em edital. 
 

b) não houve apresentação da documentação técnica exigida em conjunto com proposta de preços, para os itens 2, 
3, 5, 6, 11 e 12, de modo a inviabilizar a confirmação de especificações técnicas, e a incorrer na hipótese prevista 
no item do edital. 
 

c) houve apresentação da documentação técnica exigida em conjunto com proposta de preços, para os itens 7, 8, 9, 
13, 14 e 15. Esta confirma as especificações mínimas relativas aos itens 7, 8, 13 e 14, entretanto aponta divergência 
técnica relativa aos itens 9 e 14, a saber: o edital exige que os itens sejam o tipo “liso”, entretanto a documentação 
indica que tais bens são “rosqueados”. 
 

Em conclusão, o Pregoeiro decidiu pela desclassificação da licitante, nos termos dos itens 2 e 5 da PARTE II, bem assim o 
item 28.1 da PARTE IV do edital de licitação. 

 
Considerando que havia apenas uma licitante presente em sessão, a licitação restou FRACASSADA.  
 
Franqueada a palavra aos presentes, não houve manifestação de intenção de interpor Recurso. Nada mais foi discutido. 
Lavrou-se a presente Ata, que foi lida e assinada pelos presentes. Salvador - Ba, 19 de março de 2020. 
 
 
 

 
__________________________ 

Christian Heberth 
Pregoeiro 

 
__________________________ 

Fernanda Valentim 
Eq. Apoio 

 
___________________________ 

Magdyel Rego 
Área técnica 

 

EMPRESA ASSINATURA DA REPRESENTANTE 

RGM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ Nº 
35.000.580/0001-00 
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