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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 

 

ATA SOBRE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE SEGUNDA COLOCADA 

 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às sete e trinta horas na sala de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Aquidauana–MS, reuniram-se membros da Comissão 

Permanente de Licitação-CPL a Srta. Silvia Letícia Bernardes (suplente da CPL) em substituição ao Sr. 

Flávio Gomes Silva (Presidente da CPL) por estar de férias,  o servidor Claudiomiro Eloi (Secretário da 

CPL) e o Sr. Murilo Faustino Rodrigues (Suplente da CPL) em substituição a servidora Ramona Medina 

Ortiz (Membro da CPL) por estar indisponível no momento, todos designados pelo Decreto Municipal 

nº 1/2022, para tratar sobre a desclassificação da empresa RODRIGO LEITE CRUZ EIRELI, onde até o 

presente momento não apresentou a composição de custos unitários para juntada ao processo em até 

24 (vinte e quatro) horas após encerramento da sessão conforme prevê a cláusula 7.9 do edital e 

também não solicitou prorrogação de prazo conforme mesma cláusula, impossibilitando então a 

juntada da composição de custos ao processo dentro do prazo conforme prevê cláusula 5.1.4 do 

edital. Diante o exposto, foi decidido, conforme cláusula 7.9.1 do edital, desclassificar a empresa 

RODRIGO LEITE CRUZ EIRELI e convocar para negociação a licitante SANDER VIEIRA MEDINA – ME 

segunda colocada nos itens 2, 3, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 23, 28, 29, 30 e 32, convocar também para 

negociação a licitante MADU PRODUÇÕES EIRELI segunda colocada nos itens 1, 8, 9, 13 e 22, a 

brindo prazo de 3 (três) dias úteis para o contraditório e a ampla defesa. Neste mesmo ato, fica 

marcada a sessão de negociação para o dia 13/05/2022 às 08:30 horas na sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Aquidauana–MS, sito a Rua Luiz da Costa Gomes, n° 711 – Vila Cidade Nova, 

Aquidauana-MS. Ficando desde já franqueado vistas ao processo a quaisquer interessados. Não 

havendo mais nada a acrescentar e com a concordância de todos a CPL resolve encerrar a sessão e a 

presente ata que após lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. 

 

 

_____________________                          _______________________ 

Silvia Letícia Bernardes                                      Claudiomiro Eloi 

Suplente da CPL                                           Secretário da CPL 

 

 

 

_____________________                                    _______________________ 

Murilo Faustino Rodrigues                                             Aline Aparecida Cardoso Valério 

                     Suplente da CPL                                                           Pregoeira 
 

 

 


