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SEASP – SECRETARIA DE ASSUNTOS DE SEGURANÇA 

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 109/21 – PA 

7552/2021. 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um às 09:30 horas, na sala do 

Setor de Controle de Material Bélico da Guarda Civil Municipal do Município da Estância Balneária de 

Praia Grande, reuniram-se os servidores públicos DANUZA DA SILVA RIBEIRO RF 19053 e FREDERICO 

PEIXOTO ORTEGA PEREIRA DA SILVA RF 19012, a fim de analisar a amostra apresentada pela empresa 

classificada, para o fornecimento dos itens I e II pela empresa KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI EPP. 

O material foi entregue no dia 04/11/2021 pela Sra. Mariane Cristina Gertrudes dos Santos, RG 

41073273-4 representante da empresa supra citada. 

 

Aberta a sessão, no horário estabelecido, deu-se início a análise da amostra dos itens I e II que após a 

verificação pela equipe de apoio concluiu – se o que segue: 

Itens I e II, amostra apresentada pela empresa, KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, foram 

aprovadas por estarem em conformidade com o item 14.1deste pregão, bem como com as 

condições e especificações estabelecidas no Anexo X do Edital, portanto a respectiva licitante foi 

classificada. 

A representante da empresa foi informada que o resultado da análise da amostra será publicado no 

Diário Oficial do Estado, porém os fundamentos e os motivos serão publicados somente no site da 

Prefeitura de Praia Grande www.praiagrande.sp.gov.br., conforme 14.3 do Edital.  

A amostra apresentada pela empresa KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP ficará retida na 

Base da Guarda Civil Municipal de Praia Grande até que se finde o prazo de interposição de recurso. 

Concluída esta fase e nada mais havendo a relatar, encerra-se os trabalhos às 09:40 horas com a 

lavratura desta ata, que após lida e achada em conforme, vai assinada por todos os presentes. 

Em, 16 de novembro de 2021. 

Equipe de Apoio: 
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