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DESPACHO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022.

Versam os autos sobre processo licitatório, adotado na modalidade de Pregão Presencial nº
019/2022, dispondo sobre a contratação de diversos serviços de pintor (e ajudante) para atender
às necessidades do município de Jussiape-BA, cuja sessão de abertura foi realizada no dia 26 de
maio de 2022.

Com efeito, na referida assentada, em síntese, se iniciou a fase de credenciamento das licitantes,
a saber: M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 06.096.502/0001-44 e
REINALDO BONFIM DIAS, registrada no CNPJ Sob o N° 03.365.025/0001/87, cuja sessão fora
suspensa em razão de questionamento relativo ao enquadramento da empresa REINALDO
BONFIM DIAS, haja vista que na certidão da JUCEB consta o desenquadramento do

MEI,

necessitando, portanto, da alteração contratual.

Pois bem, ao se observar a documentação apresentada pela licitante REINALDO BONFIM DIAS,
se contata que de fato a referida empresa não mais se afigura enquadrada como MEI, mas sim
como ME, cujo requerimento da empresa foi atualizando junto a JUCEB, protocolado sob o
número 217625886, em 25/10/2021, portanto, a referida licitante alterou seu status jurídico,
devidamente formalizada perante a JUCEB, apresentando-se apta para se credenciar.
Isto posto, não se acata o pedido de descredenciamento, pelos fundamentos lançados, se
designando sessão para o dia 14 de junho de 2022, às 09:30 horas, a acontecer no setor de
licitações, para se dar continuidade aos trabalhos, afetos ao processo licitatório epigrafado,
salientando-se que ficaram retidas, desde a sessão de abertura, os envelopes referentes a
proposta de preços e documentação de habilitação, razão pela qual intima-se a comparecerem
todas as licitantes, ao referido ato, a saber: M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ Nº 06.096.502/0001-44 e REINALDO BONFIM DIAS, registrada no CNPJ Sob o N°
03.365.025/0001/87.
Publica-se no Diário dos Municípios, servindo o presente despacho, como intimação aos
interessados.
Jussiape-BA, em 08 de junho de 2022.

Zoraide Maria Souza Pereira
-PREGOEIRA-
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