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ATA DE REUNIÃO REFERENTE À PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2018

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 08:30 horas, esteve
reunida a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipai de São João dos Patos -
MA. designada pela Portaria N° 04/2018 de 02 de janeiro de 2018, composta pelos
Funcionários: JORGE LUIZ BRITO SILVA, MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA, LAURA
LIMA BARBOSA SOUSA, Sendo o Pregoeiro o Primeiro, para credenciamento e recebimento
das Propostas e documentação, referente à Licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
22/2018 do tipo Menor Preço por Item, na forma de execução indireta. Tendo como Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Foi
"'ada ampla divulgação ao certame com a fixação do Aviso resumido do Edital, no mural da
lecretaria de Administração da Prefeitura, foi Publicado no Diário Oficial do Estado do

Maranhão Publicação de Terceiros, Edição do dia 09/04/2018, Jornal Atos e Fatos, Edição do
dia 09/04/2018. Iniciando o processo no horário marcado foi feito o credenciamento do
representante da empresa presente B. C. RODRIGUES EIRELI - EPP CNPJ: 02.221.319/0001-
72, que foi a única empresa a comparecer no horário marcado conforme edital, onde foi
verificado que o credenciamento estava conforme edital e a mesma ficou credenciada com ME,
após o credenciamento foi aberto o envelope n° 01 contendo a proposta de preços verificando
que a proposta apresentada para todos os itens e que a mesma está conforme editai
apresentando com valor total de R$ 71.550,00 (setenta e um mil quinhentos e cinqüenta reais).
Em seguida foi dado início a etapa de lances, onde não houve interesse por parte do licitante
presente, em seguida foi aberto o envelope n° 02 contendo os documentos de habilitação onde
foi verificado que as certidão negativa de débitos Municipais estava vencida em 16/04/2018 e a
certidão de regularidade junto a receita federai estava vencida em 15/04/2018, como
compareceu apenas uma empresa, a comissão resolver utilizar o que dispõe o § 3° do artigo 48
da lei n° 8.666/93, Quando todas as licitantes forem inabilitadas a COMISSÃO poderá fixar o
orazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, ficando assim aberto

prazo de 8 dia suteis para apresentação das certidões relacionadas anteriormente, ficando
após a apresentação das certidões solicitadas validas dentro do prazo, declarada como
vencedora a empresa B. 0. RODRIGUES EIRELI - EPP CNPJ: 02.221.319/0001-72, com todos
os itens no valor total de R$ 71.550,00 (setenta e um mil quinhentos e cinqüenta reais). , deu
por encerrado os trabalhos as 9h50min, e para que tudo quanto se passasse na presente
reunião, ficasse registrado foi lavrado a presente ATA, será devidamente assinada pelo
Pregoeiro e sua equipe de apoio e Licitante.
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