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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO COMPOSTA PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO. 

 

Processo nº. 75791/2022 

Pregão Presencial nº 134/2022 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023, às 14h00min, nas dependências da sala 

de licitações, reuniram-se a Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria nº 90, de 18 de 

janeiro de 2023, na Rua Joaquim das Neves, nº 211 – Vila Caldas, com a finalidade especifica 

de dar continuidade ao Pregão Presencial supra, que tem por objeto a Aquisição de kit de 

uniforme escolar, oriundo do Processo Administrativo supra. 

 

1) Vimos por meio deste, informar ainda que, decorreu o prazo a empresa EVOLUÇÃO 

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, melhor classificada na etapa de lances para lote 1 do 

Edital, NÃO apresentou Amostras e Laudos, deixando de atender o item 9.2 e seguintes do 

Edital. Diante do exposto, fica a empresa considerada DESCLASSIFICADA para o lote acima 

citado. 

 

2) Com a finalidade de dar continuidade ao certame, a Pregoeira e Equipe de Apoio 

decidem reabrir a sessão, para negociar o preço com a próxima empresa classificada e 

interessada no lote 01 do Edital. 

 
3) Fica designado o dia 01/02/2023 às 09h00min para negociação, na sala de licitações, 

sito a Rua Joaquim das Neves, nº 211 – Vila Caldas - CEP: 06310-030. 

 

 

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 Diár io Oficial do Estado. 

 

 

Pregoeira e Equipe de Apoio 

 

 

Eidmar Carnuta da Silva Luz 

Pregoeira 

                                                             

 

Leydiane Ferreira dos Santos 

Equipe de Apoio 

 

 

Camila Bezerra de Castro 

Equipe de Apoio 

 

 

 

Diego Costa Chardua 

Equipe de Apoio 


