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ATA DE REUNIAo nspEReNrre À pREGÃo pRESENCTAL Ne ot/2022

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e

dois), às 09:00 horas, esteve Íeunida a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Sucupira do Riachão - MA, designada pela Portaria No 10112021 de 22 de

setembro de 2021, composta pelos Funcionários: JOSÉ WARLEN BARBOSA DA
SILVA, ARÂO NOLETO DE CARVALHO NETO, ISABEL DE SOUSA SILVA,
Sendo o Pregoeiro o Primeiro, para credenciamento e Íecebimento das Propostas e

documentação, referente à Licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL N' 0112022,

PROCESSO l.P 0357.347/2022, do tipo Menor Preço Global, na forma de execução
indireta empreitada por menoÍ preço. Tendo como Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS,
TRANSLADO, SERVIÇO DE TANATO E ASSISTÊNCIA FAMILIAR, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, EM
CONFORMIDADE COM ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). Foi dada ampla

divulgação ao ceriame com a fixação do Aviso resumido do Edital, no mural da

Secretaria de Administração da Prefeitur4 foi Publicado no Jomal Pequeno, Edição do

dia 1110212022 e Publicação no Diário da FAMEM do dia 1110212022, sendo

disponibilizado o edital na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal

de Sucupira do Riachão - MA, no mural de licitações SACOP - TCE e Portal da

transparência do município www.sucupiradoriachao.ma.gov.br, O Pregoeiro, no uso de

suas atribuições, deu início ao processo no horiíLrio marcado onde foi feito o
credenciamento do representante da empresa presente MARIA DE JESUS C. MATOS

DA SILVA - EPP CNPJ: 10.760.286/0001-67, representado por Douglas Pereira RG:

213543020028 GEJSPC MA, CPF/MF: 012.514.933-60, que foi a única empresa a

comparecer no honírio marcado conforme edital, onde foi verificado que o

credenciamento estava conforme edital, ficando também credenciada como empresa de

pequeno porte, após o credenciamento foi aberto o envelope no 0l contendo a pÍoposta

de preços verificando que a proposta apresentada para todos os itens 01 a 10, estando

em conformidade com o edital, apresentando valor total de RS 131.575,00 (cento e

trinta e um mil qüúentos e setenta e cinco reais). Em seguida foi dado inicio a etapa de

lanCeS, onde houve interesse por parte do licitante prÊsento em altcrar sua proposta

inicial, ficando o valor da proposta final realinhada em R$ 119.900,00 (cento e

dezenove mil nove centos reais) em seguida foi aberto o envelope no 02 contendo os

documentos de habilitação onde foi verificado que estava em conformidade com o

edital, sendo assim fica declarada como vencedora a empresa MARIA DE JESUS C.

MATOS DA SILVA - EPP CNPJ: 10.760.286/0001-67, com todos os itens 01 a 10'

com o valor total de R$ 119.900,00 (cento e dezenove mil nove centos reais), como a

licitante presente renuncia ao direíto de interpor recurso contÍa qualquer fase desse

certame, ficando a empÍesa informada sobre a apresentação da proposta realinhada em
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até 03 (três) dias úteis, o pregoeiro deu por encerrado os trabalhos as l0h30min, e para

que tudo quanto se passasse na presente reunião, ficasse registrado foi lavrado a

presente ATA, será devidamente assinada pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio e

Licitante.
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C. DA SILVA. EPP

10.760.286/0001-67

Douglas Pereira
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