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

 
Ao décimo sexto 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. 
 
A Licitação é regida pela Lei Estadual nº 9.433/2005 e pela Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, sendo a apuração 
pelo menor preço do lote único, consoante procedimento licitatório SIMP nº 003.0.301/2020 de origem da DIRETORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO/DADM, autorizado pela SGA, conforme parecer técnico-jurídico nº 85/2020. O aviso de licitação foi 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico-TJ/BA nº 2.570/2020, na edição de 04/03/2020, com divulgação no mural de 
avisos de licitação do MPBA e disponibilização do edital no portal eletrônico da Instituição. 
 
Realizado o credenciamento de interessados e, ato contínuo, foi aberta 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 

35.000.580/0001-00 PRESENTE EPP 

 
O representante procedeu a 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, tendo sido 
verificado que a licitante não apresentou a documentação técnica exigida em conjunto com proposta de preços, nos termos 
dos itens 2 e 5 da PARTE II do edital. Por tal razão, a licitante foi desclassificada pelo pregoeiro.  
 
Considerando que havia apenas uma licitante presente em sessão, o pregoeiro decidiu suspender o pregão e estabelecer 
uma nova data para reapresentação de proposta, nos termos do art. 120, XVIII, ficando designado o dia 19/03/2020, às 
09:00 (nove) horas para continuidade da sessão. 
 
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, 16 de março de 2020. 
 
 
 

 
__________________________ 

Christian Heberth 
Pregoeiro 

 
__________________________ 

Monica Sobrinho 
Eq. Apoio 

 
___________________________ 

Gerson Yamashita 
Eq. Apoio 

 

EMPRESA ASSINATURA DA REPRESENTANTE 

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

 

 

mailto:licitacao@mpba.mp.br

