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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11/2022. 

As 11:00 (onze horas) do dia 23 (vinte e trés) de marco do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois 

da Comissaio Permanente de Licitagao, do SAAE — Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Codd, 

situado na Av. 1° de Maio, n° 1879, Centro, Codé, reuniram-se Sr. Eriveltos da Silva dos Santos, 

(Pregoeiro), José Luiz Santos Nascimento e Patricia Soares da Silva (Membros da Comiss4o); para 

analisar e julgar o Pregao Presencial n° 11/2022, do tipo MENOR PRECO POR ITEM, cujo objeto é 

AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE - 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO. O edital foi publicado no Diario 

Oficial do Estado do Maranhdo - DOE e Jornal O Imparcial, conforme consta nos autos deste processo. 

Vencido o horario previsto para a abertura da sesso, o Pregoeiro declarou aberta a sessAo e iniciou a 

fase de Credenciamento das empresas, constatando o comparecimento da Licitante, a empresa: 

IRRIMAR AMBIENTAL SERVICOS LTDA, representada pelo Sr. Victtor Dutra Mendes, portador 

da C.I. 0294065820053 e CPF 041.984.773-10. Apds andlise dos documentos de credenciamento, a 

empresa foi CREDENCIADA. Dando continuidade ao certame foram recebidos os envelopes de 

proposta de prego e documentacao de habilitagéo da empresa, determinando que os mesmos fossem 

rubricados pelo licitante presente e membros da comisséo permanente. O Pregoeiro em prosseguimento 

passou a abertura do envelope N° 01 - “PROPOSTA DE PRECOS”, colocando a disposicao dos 

presentes para exame, determinou que os mesmos rubricassem as propostas apresentadas, o que foi 

feito. O Pregoeiro passou a analise e julgamento das propostas em observancia ao disposto no edital e 

especificagdes constantes no termo de referéncia. Apds analise detalhada, a proposta da empresa 

IRRIMAR AMBIENTAL SERVICOS LTDA e estava de acordo com as exigéncias do edital, 

portanto foi aceita, no valor global de R$ 251.352,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL 

TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) estando apta a participar da fase de lances, nao 

houve lances, 0 pregociro tentou negociar diretamente com o representante da empresa para reduzir 0 

valor, 0 mesmo alegou que nao tinha condigdo. Foi aberto o envelope n° 02 - “Documenta¢gao de 

Habilitagdo” da licitante, rubricado e analisado a compatibilidade dos documentos com as exigéncias do 

Edital, a IRRIMAR AMBIENTAL SERVICOS LTDA foi considerada HABILITADA, pois estava 

de acordo com a exigéncia do Edital. Por nao haver interposi¢4o de recurso contra os atos realizados. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessfo, com a lavratura desta ata, que datada, lida e 
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achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Codd — MA, 23 (vinte e trés) de margo do ano de 

2022 (dois mil e vinte e dois). 

  

Sr. Eriveltos da Silva dos Santos 

Pregoeiro 

Patricia Soares da Silva 

Membra da Comissao 
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® José Luiz Santos Nascimento 

Membro da Comissao 
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IRRIMAR 
Sr. Victtor Dutra Mendes 

    

Portador da C.1. 0294065820053 e CPF 041.984.773-10 

  

 


