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ATA DE REUNTAo Rersngr.Its À pREGÃo pRESENctAL N.. oz/2ozz

Aos 2l (vinte e um) dias do mês de março do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), as
09:00 horas, esteve reunida a Comissão Permanente de Licitação da prefeitura

Municipal de Sucupira do Riachão - MA, designada pela portaria N.o l}ll212l de22 de
setembro de 2021, composta pelos Funcionários: JOSE WARLEN BARBOSA DA
SILVA, ARÃO NOLETO DE CARVALHO NETO, ISABEL DE SOUSA SILVA,
Sendo o Pregoeiro o Primeiro, para credenciamento e recebimento das Propostas e
documentação, referente à Licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAI N."
0212022, PROCESSO N" 0367.357/2022, do tipo Menor Preço Por Item, na forma de
execução Empreitada por Preço Unitírio. Tendo como Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KITS RECEM
NASCIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MIINICIPAL DE ASSISTÊNCh SOCIAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO MA,
EM CONFORMIDADE COM ANEXO r (TERMO DE REFERÊNCrA). Foi dada

ampla divulgação ao certame com a fixação do Aviso resumido do Edital, no mural da
Secretaria de Administração da Prefeitura, foi Publicado no Jomal Pequeno, Edigão do
dia 0810312022 e Publicação no Diário da FAMEM do dia 08i03/2022, sendo

disponibilizado o edital na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Sucupira do Riachão - MA, no mural de licitações SACOP - TCE e PoÍa[ da
transparência do municipio www.sucupiradoriachao.ma.gov.br, O Pregoeiro, no uso de

suas atribuições, deu início ao processo no horário marcado onde foi feito o
credenciamento do ÍepÍesentante da empresa pÍesente JACYARA DE SENA
CHAVIER VIANA - ME CNPJ: 13.371.095i0001-00, representado por Jacyara de Sena

ChavierVianaRG: 063330612017-0 SESP/MA,CPF: 413.178.152-20,que foiaúnica
empresa â comparecer no hoário marcado conforme edital, onde foi verificado que o
credenciamento estava conforme edital, ficando tambem credenciada como

microempresa, após o credenciamento foi aberto o envelope n.o 01 contendo a proposta

de preços verificando que a proposta apresentada para todos os itens 01 a 18, estando

em conformidade com o edital, apresentando valor total de R$ 82.425,00 (oitenta e dois

mil quatrocentos e vinte e cinco reais). Em seguida foi dado início a etapa de lances,

onde não houve interesse por parte do licitante presente em alterar sua proposta inicial,
ficando o valor da proposta final R$ 82.425,00 (oitenta e dois míl quatrocentos e vinte e

cinco reais), em seguida foi aberto o envelope n." 02 contendo os documentos de

habilitação onde foi verificado que estava em conformidade com o edital, sendo assim

fica declarada como vencedora a empÍesa JACYARA DE SENA CHAVIER VIANA -

ME CNPJ: 13.371.095i0001-00, com todos os itens 01 a 18, com o valor total de R$

82.425,00 oitenta e dois mil quatÍocentos e vinte e cinco reais), como a licitan
presente renuncia ao direito de interpor recurso contÍa qualquer fase desse certame, o
pregoeiro deu por encerrado os trabalhos às 10h20min, e para que tudo
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passasse na presente reunião, ficasse registrado foi lavrado a pÍesente ATA, será

devidamente assinada pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio e Licitante.

sa da Silva
Pregoeiro Equipe de Apoio Equipe de Apoio
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JA DE SENA CHAVIER VIANA - ME

CNPJ: 13.371.095/0001-00

Jacyara de Sena Chavier Viana
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