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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

RELATÓRIO CONCLUSIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. o; 06.070222/2022

Apresenta-se a Vossa Excelência o Relatório Conclusivo do Pregão Presencial n°
01/2022 SRP, objetivando a contratação de empresa especializada para os Serviços de
manutenção preventiva e corretiva de Poços Artesianos, para atender as demandas do
município de Pastos Bons - MA, que após sua adjudicação, segue para a devida
homologação pela autoridade competente.

Atendendo ao que dispõe o art. 21 de Lei 8.666/93  e alterações, o

aviso de licitação foi publicado nos seguintes meios de divulgação abaixo e juntados
aos autos do processo.

1. Diário Oficial da União do Maranhão - Endereço eletrônico: www.in.qov.br

Endereço eletrônico:2. Diário Oficial do Estado do Maranhão
www.diariooficial.ma.QOv.br

3. Diário Oficial dos Municípios do Maranhão - Endereço Eletrônico:
www.famem.orq.br

4. Jornal de circulação diária no Estado, Atos e Fatos.

5. Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Pastos Bons (MA), localizado
no prédio da Prefeitura, na Avenida Domingos Sertão n°1.000, São José,
nesta.

Adquiriram o Edital:

O Edital deste certame foi disponibilizado no SACOP - Sistema de Acompanhamento
de Compras no Portal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em tempo
hábil, como determina a legislação em vigor.

Participaram do certame apenas UMA empresa:

R R 7 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ no 21.643.662/0001-50
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Com base na Lei Federal 10.520/2002, Lei Complementar n°
123/2006 alterada pela Lei Complementar no 147/2014 e Lei Federal n.° 8.666/93 e
suas alterações, foi realizada as 16:00 horas do dia 08 de abril de 2022, a sessão
pública de licitação para seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração,
onde compareceu a seguinte interessada: R R 7 CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ no 21.643.662/0001-50.

Na sua primeira fase, a empresa R R 7 CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ no 21.643.662/0001-50, foi credenciada, assim foi
recebido os envelopes proposta de preços e documentação, passo contínuo foi
aberto o envelope de n° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS, onde após análise, a proposta
das empresas R R 7 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n°
21.643.662/0001-50, apresentou conformidade e regularidade, visto que os preços
cotados encontrava-se dentro dos praticados no mercado, a Pregoeira tentou
negociação com o licitante, visto a fase de lances ter ficado comprometida, e obteve
êxito em cada um dos itens, conforme a descrição na própria ATA.

Na segunda fase, foi aberto o envelope de n.° 02  - DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO, que depois de apreciados os documentos pelo Pregoeira e Equipe
de Apoio, foi declarada habilitada, portanto a empresa R R 7 CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 0° 21.643.662/0001-50, sagrou-se vencedora,
tendo em vista que apresentaram melhor preço e regular habilitação.

O Processo Administrativo está regularmente instruído, atende ao
disposto do Art. 38 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, devidamente
autuado, protocolado e suas páginas numeradas, contendo a autorização da
despesa, descrição sucinta do objeto da licitação  e a indicação do recurso específico
para a despesa.

E 0 relatório desta Comissão.

Pastos Bons (MA), em 15 de março de 2022.

Pregoeira


