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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL
AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS – SUPERMERCADO NOVO HORIZONTE LTDA

PROCESSO Nº: 000044/2021
MODALIDADE: PREGÃO Nº: 000026/2021

AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS E
PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE PERDIGÃO/MG.
OBJETO

DA

LICITAÇÃO:

Às 12:30 do dia 07 de julho de 2021, no Departamento de Pregão desta Prefeitura, reuniram-se os
membros da Comissão designada pela Portaria nº 019/2021, composta pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe
de apoio, para julgamento do processo em epígrafe, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE KITS
ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE PERDIGÃO/MG, conforme
discriminado em edital. Na ata de sessão realizado no dia 30/06/2021 às 08:30 a Pregoeira citou a
empresa SUPERMERCADO NOVO HORIZONTE LTDA, prazo de 05 (cinco) dias úteis para a
regularização do contrato social e do cartão CNPJ com especificação de artigos de papelaria ou de
armarinho, conforme a orientação jurídica.
Seu representante da empresa SUPERMERCADO NOVO HORIZONTE LTDA trouxe no setor de
licitação cópias da alteração contratual e cartão CNPJ com as alterações solicitadas.
A Pregoeira juntamente com a equipe de apoio analisaram a documentação apresentadas e
constatamos que na alteração contratual na cláusula terceira, do objeto social, produtos de papelaria e
no cartão CNPJ, consta o CNAE 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. Após a
análise dos documentos apresentados, a pregoeira e demais membros, HABILITA a empresa a
fornecer os materiais ganhado por esta empresa.
As demais empresa tiveram seu prazo para apresentar seu recurso, como não houve manifestação,
iremos dar o seguimento do processo com sua adjudicação, homologação e as Atas de Registro de
Preço.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos
acontecimentos, que após lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes.
Perdigão/MG, 07 de julho de 2021.

LUZIANA CORDEIRO DE MELO
PREGOEIRA OFICIAL

NILMAR LOPES DE MACEDO
EQUIPE DE APOIO
GERALDA APARECIDA ANDRADE SIMÕES
EQUIPE DE APOIO

ELLEN GUIOMAR DE FREITAS
EQUIPE DE APOIO
JULIO DIMAS TAVARES DE SOUZA
EQUIPE DE APOIO

