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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Licitação Pregão Eletrônico Nº 000032/2021 - 09/08/2021 - Proces so Nº 009667/2021

Responsável COMISSÃO E EQUIPE DE APOIO

Data 13/10/2021

Tipo ATA CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se o Pregoeiro deste 
Órgão e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 016 de 03 de Fevereiro de 2021 e suas 
alterações, regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e a Lei 
nº 8.666/1993 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 094/2020 para, no endereço 
eletrônico www.bllcompras.org.br, nos termo da convocação de aviso de licitação, realizar os 
procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 000032/2021, 
referente ao Processo nº 009667/2021, objetivando a  AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) . Inicialmente esse Pregoeiro e Equipe de Apoio informam 
que imprimiram e anexaram os documentos de habilitação da licitante BRASEIRO 
CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA ME. Insta mencionar que esse Pregoeiro realizou 
diligência com a empresa supracitada referente ao Atestado de Capacidade Técnica e 
solicitando a Nota Fiscal referente ao supracitado atestado, que foi anexado no sistema da 
BLLCOMPRAS em cópia simples, não sendo possível verificar a sua autenticidade. Sendo tais 
documentos protocolados no setor de Protocolo desta Prefeitura no prazo concedido através da 
diligência e verificado sua conformidade, assim resta a licitante HABILITADA. Deste modo fica a 
licitante BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA ME convocada para apresentar as 
Amostras no prazo impreterível de 05 (cinco) dias úteis, em conformidade com o item 10.20.1 do 
Edital. Por fim, esse Pregoeiro suspende o certame para análise dos documentos de habilitação, 
e no aguardo das Propostas Atualizadas. Solicito que seja sempre acompanhada as mensagens 
que serão enviadas a todos pelo chat, sendo de responsabilidade dos licitantes o 
acompanhamento do procedimento licitatório.
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