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Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNiaPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-M
Avenida Getúlio Vargas, n" 120 - Centro - Telefax: (099) 3551-2326, CNPJ:10.439.008/0001-02

E-mail: Câmara.sip.gov@htomail.com

ATA DE REUNIÃO REFERENTE ÀTOMADA DE PREÇOS N° 03/2017.

Aos 24 (vinte quatro) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e Dezoito, às OShSOmin esteve

reunida a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São João dos Patos - MA, designado

pela Portaria N° 01/2018 de 02 de Janeiro de 2018, composta pelos Funcionários: Eduardo Ramos Sousa de

Alencar, Maria do Socorro Araújo de Sousa, Eríka Alves de Sousa, sendo Presidente o primeiro, para

recebimento das Propostas, referente à Licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 03/2017, do tipo

Menor Preço Global, na forma de execução indireta. Tendo como Objeto: CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONBUSTTVEIS E LUBRIFICANTES, foi

dada ampla divulgação ao certame com a fixação do Aviso resumido do Edital, no mural da Câmara

Municipal S.J. Patos, foi Publicado no Diário Oficial do Estado, Edição do dia 09/01/20187 - parte

Publicações de Terceiros e no Jornal Atos e Fatos, Edição do dia 09/01/2018, Retirou o edital a firma:

RIBEIRO E SILVEIRA LTDA, CNPJ: 07.149.453/0001-23 e que compareceu ao certame e apresentou os

envelopes contendo as documentações e propostas para a presente licitação, iniciando os trabalhos o

Presidente fez o credenciamento do representante do licitante presente. Em seguida foi aberto o envelope n°

Olcontendo documentos, verificando que as documentações da empresa estavam em conforme com o edital,

em ato continuo foi aberto o envelope n° 02 contendo a proposta de preços onde a empresa RIBEIRO E

SILVEIRA LTDA, CNPJ: 07.149.453/0001-23, apresentou o valor de R$ 40.435,00 (Quarenta mil,

quatrocentos e trinta e cinco reais), onde foi verificada que a mesma encontra-se conforme edital, como o

licitante renuncia expressamente ao direito de interpor recurso em qualquer fase deste certame, fica assim

declarada como vencedor à empresa: RIBEIRO E SILVEIRA LTDA, CNPJ: 07.149.453/0001-23, com o

valor de R$ 40.435,00 (Quarenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), e para que tudo quanto se passou

na presente reunião, ficasse registrado foi lavrado a presente ATA, será devidamente assinada pela

Presidente da Comissão de Licitação e sua equipe de apoio e Licitante.
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