Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras
ATA DE REUNIÃO D A COMISSÃO COMPOSTA PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.
Processo nº. 41725/2021
Pregão Presencial nº 86/2021
Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2021, às 09h00min, nas dependências da sala de
licitações, reuniram -se a Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria nº 1.199/18, na Rua
Joaquim das Neves, nº 211, – Vila Caldas, com a finalidade de dar continuidade ao Pregão
Presencial supra, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de usina concentradora de
oxigênio PSA, oriundo do Processo Administrativo supra.
Na Sessão Pública celebrada ao 01 (um) dia do mês de dezembro de 2021 às 9h00min, a empresa
LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA manifestou intenção de
recorrer quanto a sua própria inabilitação e quanto à classificação da empresa AIRLAB ANALÍTICA LTDA,
sendo-lhe concedido pela Pregoeira e Equipe de apoio o prazo de 03 (três) dias úteis para protocolar
as razões recursais conforme item 9. 2.6.14 do Edital.
Tendo em vista que decorreu o pra zo e a licitante não apresentou Recurso a esta Comissão de
Licitações e Compras, a Pregoeira e Equipe de Apoio , com finalidade de dar continuidade ao
certame, mantêm a habilitação da empresa AIRLAB ANALÍTICA LTDA para o item do Edital.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a qual se lavrou esta ata, sem emendas ou
rasuras, que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos, e comunica que o resultado da
presente reunião será publicado no Diário Oficial do Estado.
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