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PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 090/2021

Ao sete dias do mês de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e umi, às 14:30

(quatorze e trinta miistitos), na Prefeitura Munieipal de São Domingos do Azeitão - MA, na
Rodovia BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do Azeitão - MA, CEP: 65888-000,
reuniram-se a Comissão Permanente de Lieitação - CPL, designada através da Portaria 008/2021
- GAB, do dia 01 de janeiro de 2021, que designa o pregoeiro e sua equipe de apoio, para
abertura da habilitação da segunda colocada no referido Pregão, a empresa MARINETE S
SOUSA - ME, CNPJ u": 04.350.964/0001-10, em virtude da desclassificação do primeiro
colocado, conforme consta na Certidão na fl. 457.

Assim, passou-se a ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO, após a análise da habilitação a empresa MARINETE S SOUSA - ME, CNPJ
n": 04.350.964/0001-10 foi considerada habilitada.

Dessa maneira, fica a empresa MARINETE S SOUSA - ME, CNPJ n":

04.350.964/0001-10 como vencedora provisória até a apresentação da composição de custos e a
análise das amostras constantes do item 06 do Edital.

O licitante vencedor está desde já convocado para apresentar a composição de custos
em relação à sua proposta concomitante com a proposta reajustada, tendo o prazo de dois dias
úteis para apresentar a referida documentação. Após isto, no prazo de dois dias úteis a referida
empresa fica convocada ainda a apresentar a amostra dos itens licitados.

Nada mais havendo a tratar, a senhor Pregoeiro declarou encerrada a Sessão Pública,
da qual eu Luzivaldo FeiTeira Sandes, lavrei a presente Ata, que será assinada, pelo Pregoeiro,
sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.
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