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ATA DE SESSÃO DE ABERTURA

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

CARTA CONVITE

PROCESSO AD)MIN

N" 001/2022

ISTRATIVO N" 021/2022

Aos dezoito dias de março de 2022, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São

Domingos do Azeitão - MA, na Rodovia BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do
Azeitão - MA, CEP: 65888-000, se reuniram os membros da Comissão Permanente de

Licitação: Hugo Ribeiro Cardoso, Luzivaldo Ferreira Sandes, Irisvaldo Femeira da Silva, sobe

a presidência do primeiro, conforme Porta ria n" 001/2022 - GAB, de 03 de janeiro de 2022,

para abertura dos envelopes de habilitação do CONVITE 001/2022, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM com finalidade de selecionar a melhor proposta para a Contratação de

empresa especializada para o fornecimento de fardamento escolar para atender as

necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de São Domingos do
Azeitão/MA.

O Sr. Presidente abriu a sessão no dia e horário estabelecido no instrumento convocatório. Em

ato contínuo, o Sr. Presidente declarou as empresas participantes: VENTO NORTE EIRELI

- CNPJ 11° 02.962.910/0001-80, SAMYA ijlODAS LTDA-ME - CNPJ n° 00.636.638/0001-
13 e KAROLINE COSTA SILVA-ME - CNPJ n° 35.271.465/0001-61, fazendo-se

representar apenas a empresa pela Sra. Karoline Costa Silva, CPF: 609.453.773-47.

Assim, iniciou-se a abertura dos ENVELOPES DE HABILITAÇÃO, após análise e rubrica,
a Comissão DECLAROU HABILITADjAÍs todos os licitantes participantes do certame. O
Sr. Presidente informou que todas as empresas foram CLASSIFICADAS, atendendo a todas

as exigências do edital Convite. Dessa forma, notificamos, através desta Ata que ficará

afixada no mural desta Prefeitura, a todas Js licitantes que desejarem interpor recursos contra
o resultado do certame, que fica concedido

de recursos em relação a decisão proferida,

"b" § 6° da lei 8.666/93, teiminando o re

Em caso de não interposição de recursos,, c

2022às 14h, para darmos continuidade ao c

o pràzo de 02 (dois) dias úteis, para apresentação

a contar da data de hoje, na forma do art. 109,1,

brido prazo no dia 22 de março de 2022, sendo

concedido, ainda, igual prazo imediatamente posterior aos interessados para que apresentem

as contrarrazões aos referidos recursos.

.lesde já fica estabelecida a data de 23 de março de

srtame com a abertura das propostas de preços que

estão sob guarda desta comissão. Os autos do processo continuam com vistas franqueadas aos

interessados na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São
Domingos do Azeitão - MA. Assim, o Sr. Presidente suspendeu a sessão. Nada mais havendo

a tratar, lavrei a presente Ata que será assinada, por mim, pelos membros da Comissão

Permanente de Licitação. São Domingos do Azeitão - MA, 18 de março de 2022.
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Representada pela Sra. Karoline Costa Silva
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