COMUNICADO – CLASSIFICAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA

Processo de Compras nº 0057/19– Pregão Presencial nº 015/19
Objeto: UNIFORMES
Reabertura da Sessão Pública: 08/11/2019 às 10:00 hrs
Considerando o certame em epígrafe, em sessão pública realizado em 13 de agosto de 2019 e 24 de
setembro, serve a presente para comunicar às proponentes participantes da licitação a desclassificação
das seguintes empresas, com relação aos seguintes itens:
ITEM 13 - JAQUETA DE NYLON - Fica desclassificada a empresa RODRIGO DO CARMO SÓRIA
ME, com relação à cota exclusiva, uma vez que não foi entregue a amostra no prazo previsto em Edital.
As amostras dos demais itens apresentados pelas proponentes vencedoras foram declaradas
aprovadas pela área técnica.
Nos termos do item 11.1. do Edital fica aberto o prazo de prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo lhes assegurada vista imediata dos autos;
Conforme a Lei nº 10.520/02, art. 4º. Inc. XVI, e os termos do Edital em seu Item 8.20 e
seguintes, ficam as empresas proponentes na ordem de classificação, bem como interessadas,
CONVOCADAS para participarem na reabertura da sessão pública do certame, a ser realizada na data
de 08 de novembro de 2019 às 10:00 hrs, para apuração de empresa que atenda aos requisitos exigidos
no edital, e posteriormente declaradas vencedoras.
Vale ressaltar que as empresas proponentes interessadas, poderão apresentar na sessão para
análise da área técnica, a amostra do produto apresentada na proposta, de acordo com os termos do
edital.

Santo André, 30 de outubro de 2019 – RENAN BRUNO BARROS GUMIERI RIBEIRO - Pregoeiro

Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA
Av. Dos Estados, 2.195, Santa Terezinha, Santo André – SP CEP: 09210-580
www.craisa.com.br - TEL: 4996-9500
Departamento Jurídico

