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CONVOCAÇÃO
Pregão Presencial nº 09/2021
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza, higiene pessoal,
descartáveis e correlatos, destinados ao atendimento da demanda das diversas Secretarias, órgãos e
setores do município de Iramaia - BA, tudo conforme edital e anexos.
Interessadas:
x JOVELINO SILVA SAMPAIO - ME, CNPJ de nº 22.853.595/0001-60
x J. QUEIROZ DE SOUZA - EPP, CNPJ de nº 16.115.719/0001-08
x FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA, CNPJ de nº 26.154.137/0001-94
x COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA EIRELI, CNPJ de nº 08.101.189/0001-10
x RB ALVES EIRELI - ME, CNPJ de nº 28.173.471/0001-10
x FRANCISCO LUIS DE SOUZA DE ANDRADE - ME, CNPJ de nº 26.975.713/0001-64
x COMERCIAL ROSA LTDA, CNPJ de nº 39.750.160/0001-93
O Pregoeiro oficial do Município de Iramaia, Estado da Bahia, com fundamento no § 2º do artigo 64 da
Lei de Licitações combinado com o artigo 4º, incisos XVI e XXIII, diante da não apresentação de proposta
realinhada pela empresa RB ALVES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ de nº 28.173.471/0001-10, para o
LOTE I, nos termos do edital do pregão 09/2021, e
CONSIDERANDO que o preço apresentado pela segunda colocada a empresa J. QUEIROZ DE SOUZA EPP, inscrita no CNPJ de nº 16.115.719/0001-08, está dentro do praticado no mercado, sem prejuízo de
negociação pela administração;
CONSIDERANDO que a HABILITAÇÃO da empresa J. QUEIROZ DE SOUZA - EPP, inscrita no CNPJ de
nº 16.115.719/0001-08, segunda colocada, já foi analisada no procedimento, estando habilitada, sem
questionamentos de sua habilitação, o que dispensa a realização de sessão para este fim específico, sem
prejuízo de manifestação dos interessados no prazo legal.
CONVOCA a empresa J. QUEIROZ DE SOUZA - EPP, inscrita no CNPJ de nº 16.115.719/0001-08,
segunda colocada para o LOTE I do Pregão Presencial nº 09/2021 para negociação de preços e
apresentação de proposta realinhada e eventual assinatura de contrato, após homologação do
procedimento.
Ficam os demais interessados cientificados para os fins legais, com disponibilização de acesso ao processo
e documentos de habilitação da referida empresa.
Iramaia - BA, 20 de maio de 2021
Eriq dos Reis de Oliveira
Pregoeiro Oficial


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FJ1F0OBYYMMNCNWMSZJH0G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

