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Nada mais havendo a tratar a Pregoeira encerrou a sessao, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, Iida e 
achada conforme, vai devidamente assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pela licitante presente que o quiseram. 

5 • Encerramento da sessao 

Aberto o envelope contendo a proposta a Pregoeira franqueou o acesso de todos ao conteuco da mesma aos 
interessados, solicitando que a rubricasse. Apos, a Pregoeira ea Equipe de Apoio passaram a anelise da adequacao da 
proposta aos requisitos do Edital, considerando que a proposta foi assinada pela s6cia que nao esta em condlcao de 
administradora, nae foi possivel a ctassincacao da proposta. Sendo assim, por se tratar do unico participante da 
presente sessao, foi concedido o prazo de 08 (oito) dias uteis de acordo com o Art. 48., § 3° da Lei 8.666/93 para que a 
empresa regularize a proposta, motivo pela qual foi considerada desclassificada. Fica remarcada a presente sessao 
para 0 dia 01 de rnarco de 2019 as 10:00h. 

4 • Da Classificacao das Propostas 

Em seguida a Pregoeira solicitou que a interessada apresentasse a declaracao de pleno atendimento aos requisitos 
para habllitacao, bem como que entregasse a Equipe de Apolo, os envelopes n° 1 contendo a Proposta e o n° 02 
contendo a habllitacao, Aberto pela Equipe de Apoio o prirnelro envelope contendo a proposta, a pregoeira declarou 
encerrada a fase de credenciamento, passando-se a abertura da proposta do presente. 

3 • Da Declaracao de Atendimento e da Entrega dos Envelopes. 

C.P.F. n° 062.580.733-28 KAYLMA DE ARAUJO FREITAS 
RIBEIRO E SILVEIRA LTDA 07.149.453/0001-23 

Declarando aberta a fase de credenciamento a pregoeira solicitou o representante da empresa presente que 
apresentasse os documentos exigidos no item 4 do Ed ital. Depois de analisados os documentos pela pregoeira e equipe 
de apoio, nae foi considerada credenciada a empresa abaixo, com seu respectivo representante tendo em vista nao 
apresentar a Certidao Simplificada expedida pela JUCEMA bem como a Procuracao assinada pela s6cia Kliana Silveira 
Coelho Ribeiro onde nao se trata de administradora, sendo assim nao possui poderes para emitir procuracao para 
terceiros. Deste modo a representante foi considerada nao credenciada. 

2 - Credenciamento 

As 08:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2019, reuniram-se na sala da Cornissao Permanente de Licitacao a Pregoeira 
Maria do Socorro Araujo de Sousa e o membro da Equipe de Apoio: Edson Flavio Sousa Barbosa, designados pela 
Portaria n° 17/2019, de 02/01/2019, com base na Lein° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123/2006 
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e o que couber a Lei Federal n° 8.666/93 e suas demais legisla96es 
pertinentes, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregao Presencial SRP n° 005/2019, tipo 
menor preco por item. lnicialmente a pregoeira declarou aberta a sessao, passando-se de imediato a fase de 
credenciamento. Registra-se que na presente sessao compareceram os vereadores Raimundo Fernandes de Sousa 
Filho e Venusia Evangelista de Santana Carvalho para acompanhar os procedimentos. 

1 • Abertura da sessao 

Processo: 0401004/2019 
Objeto: Registro de precos para a aquislcao de Combustiveis para a Camara Municipal de Sao Joao dos 

Patos durante o exercicio de 2019. 

AT A DE REALIZA<;AO DO PRE GAO PRESENCIAL SRP N° 005/2019 
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VENUSIA EVANGELISTA DE SANTANA CARVALHO 
Vereadora 

RIBEIRO E SILVEIRA LTDA 
CNPJ 07.149.453/0001-23 

ASS I NATURA PARTICIPANTE(S) DO CERTAME 

Equipe apoio EDSON FLAVIO SOUSA BARBOSA 

Pregoeiro(a) MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE SOUSA 

ASSINATURA NOME FUNc;Ao 

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO 

Sao Joao dos Pates/MA, 18 de fevereiro de 2019 
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