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ofertou valor unitário de R$ 16,00; e a licitante BMZ COMÉRCIO DE
ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI (ME) ofertou valor unitário
de R$ R$ 16,10. Sendo considerada vencedora a licitante SKS
COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI (ME) com
valor unitário de R$ 16,00 (dezesseis reais) e valor total de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais). A licitante vencedora entregou
na sessão à CPL alguns documentos juntamente com os
documentos de credenciamento, os quais não foram analisados no
momento do credenciamento, sendo os mesmos analisados
somente após a divulgação oral e na presença de todos que obteve
o menor preço, sendo assim, licitante que ofertou o menor preço
apresentou os demais documentos previstos na clausula 5.1 do
edital logo após a divulgação do resultado, os quais foram
analisados juntamente com os constantes no credenciamento os
foram analisados e considerados suficientes para atender a cláusula
5.1 do edital. Diante a urgência da aquisição do objeto pretendido e
da proximidade da páscoa e pela a desistência da interposição de
recursos expressa na Declaração (Anexo III) e pelos representantes
dos licitantes presentes, a CPL não abre o prazo recursal e
encaminhará o processo para análise e parecer jurídico após a
publicação da presente Ata ou de seu extrato no Diário Oficial do
Município, ficando desde já franqueado aos licitantes interessados
vistas ao processo. Não havendo mais nada a acrescentar e com a
concordância de todos a CPL resolve encerrar a sessão e a
presente ata que após lida e achada conforme vai assinada por
todos os presentes.
Isabela Silva dos Santos
Murilo Faustino Rodrigues
Claudiomiro Eloi
Luiz Alberto Sanches Lescano
Rosana Rodrigues Serpa
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Nº

53/2021

-

PREGÃO

MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS
Data do certame: 09 de abril de 2021 às 08:00 horas
Local: Na Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal de
Aquidauana, sito à Rua Luiz da Costa Gomes, nº 711, Bairro Vila
Cidade Nova, Aquidauana/MS.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e outros
materiais, para atender as festividades em comemoração ao dia do
índio/2021, nas aldeias indígenas - município de Aquidauana - MS.
Retirada do Edital: Disponível no site oficial do município
http://www.aquidauana.ms.gov.br/?p=licitacoes, podendo também o
edital e informações serem solicitados por meio de e-mail enviado
ao seguinte endereço eletrônico licitacao.contratos@gmail.com
Aquidauana - MS, 25 de março de 2021.
______________________________________
Isabela Silva dos Santos
Núcleo de Licitação e Contratos
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