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Prefeitura Municipal de
Brejões publica:
x Julgamento de Recurso em Procedimento Licitatório do Pregão
Eletrônico Nº 024/2021 do Processo administrativo FMSB Nº 009/2021
- Objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviço de
tratamento de piso com selagem e impermeabilização, mediante limpeza
e assepsia com aplicação de produtos de higienização Hospitalar, com
remoção de sujidade e manutenção de limpeza, e desinfecção de teto
parede e mobiliários para atender as necessidades do Fundo Municipal de
Saúde de Brejões.
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Brejões

Licitações

JULGAMENTO DE RECURSO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Recorrente: NOVO HORIZONTE TRANSPORTES E SERVICOS DE LIMPEZA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.268.444/0001-24.
Processo administrativo FMSB Nº 009/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021, cujo objeto é a contratação de empresa
para prestação de serviço de tratamento de piso com selagem e impermeabilização,
mediante limpeza e assepsia com aplicação de produtos de higienização
Hospitalar, com remoção de sujidade e manutenção de limpeza, e desinfecção de
teto parede e mobiliários para atender as necessidades do Fundo Municipal de
Saúde de Brejões.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021
De acordo com o §4º, art. 109, da Lei nº 8.666/93 e com base na análise efetuada pela
Consultoria Jurídica, e no mérito, declarado PARCIALMENTE PROCEDENTE,
desclassificando a empresa MG RIOS DE FIGUEREDO do Lote 04, mantendo a mesma
vencedora no que tange aos lotes 01, 02 e 03. Na forma da fundamentação contida no
parecer da Procuradoria Jurídica que passam a integrar a presente decisão.
Autorizo a divulgar o indeferimento do recurso administrativo.
Brejões, 21 de Junho de 2021.

Felipe de Jesus Mascarenhas
Pregoeiro
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