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Rtit.'ER[,. \T[ ÀO CONVITE N' 003/2021 Processo n" 2021.0000.6O3.8727

Âos l9 (dezenove.) clias cio nrôs dc rnaio de 2021 as 09h45min a Comissão de Licitaçâo do Conselho
Escolar Miriam llcnchinrol I errcira reúne para dar continuidade aos trabalhos licitatórios do Convite
00i12021 deslinlido a aqtri-sir"'ào de material de custeio para atender o CEPMC. O presidente 6a
Comissão inicia a Ieuniàrr lcrnbrando aos pÍesentes que no dia A7rc52021, as empresas POLY
COMERCIAI. E stlRvlÇos I.'IDA e MJ RIBEIRO - COMERCIAL cENT'Ro sul- EIRELT. não
apresentaram os do,-,umenios de acordo com Edital. No dia l0/05/2021 a empresa MJ-RIBEIRO -
CIOMERCIAL CL:N IRO Siil- I-][RELI enviou tão somente os documentos Íàltantes, sarl qualquer
solicitação por escrro, tendt.r sido recebido e tÍatado pela Comissão de Licitação como un recwso. O
"recurso" foi aprccrado pr.:la Cornissão de Licitação en 1110512021, tendo sido INDEFERIDO com
base no item 5 l3 do Írclital que rnenciona "ú-rz nenhum caso será aceitq quer na horad aberturu do;
envelopes, qu(r pü\ltnornt(DÍ(:. a uprescúü(io ou inclusão de documentos de hahilitação qut n&t

Ji:crem conslur rlu rc,\puctr\, tnvclope de doeumentaçõo.", tendo siú o resulÍado comunicado aiÍú
nesta datra à etnpresa quú aprcscntou o recurso. Ao exposto a Comissão inabilita as emprcsas POLY
COMERCIAI- E SI:RVIÇ(lSi l.'TDA que não se manifestou a decisão da Comissão e a empresa MJ-
RIBEIRO - COlvlF,RCIAl- ('t-.1'] IRO SUL EIRELI e habilita a empresaHADASSA COMERCIO DE
AI-IMENTOS i.'l DA. Anle o cxposto, a Comissâo de Licitação dec'ide por abrir novo processo

licitatório, uma vez quc, apenas urna EMPRESA ficou habilitada e devolver os envelopes de Proposta

lacrados as emprcsas participantes As empresas da presentÊ licitação serão convidadâs e o cofivite ssrá

aürda estendido ir mais uma cmprüsa conf'orme determina a legislação. Nada mais havendo a relatar,

csta Comissão encena os trahalhos com a lavÍatura desta Ata que, após lida e achada conforme, vai

assinada pelo Presrdcnte e pclos membros da Comissão Especial de l,icitação.
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