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ESTADO DO MARANHAO '

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA |
' Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJN° 06.089.668/0001-33 l

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 04/2021

jnicêTWF/íibfica*-

0401002/2021 ^
Registro de Preços para o fornecimento sob demanda de Gás Liqüefeito de Petróleo • GLP (gás de
cozinha), acondlcionado em cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades das diversas
secretarias.

1 - Abertura da Sessão I

Às 08:00 horas do dia do dia 08 de fevereiro de 2021, reuniram-se na sala da Comissão Permanente de Licitação o
Pregoeiro; Sóstenes Fernando Alves'de'Sousa-e'os~membros"da'Equipe-de-ApoÍp:"Gilvana"Noleto Araújo Corrêa e
Francisco Eduardo da Veiga Lopes, designados peia Portaria n° 029/2021, de 04/0J/2021, com base na Lei n° 10.520,

, de 17 de julho de 2002', Lei Complementar n" 123/2006 alterada pela Lei Complementar;n' 147/2014 eoque coubera
" Lei Federal n° 8.666/93 e suas demais lègislações pertinentes, para realizai: õs procedimentos relativos ao

processamento do Pregão Presencial n° 04/2021, tipo menor preço por item. Iniciaimente oPregoqiro declarou aberta a
sessão, passando-se de iniediato a fase de crédenciamento';,;-_

2 - Credenciamento

i.í r
Declarando aberta iã fase dèzcredenciám^tp'X„ Pregoeiro solicitoü^^^^^^^^
apresentasse os documentos exigidòs.np item í do^Éciitai. Depois de analisados oij
foi considerada credenciada a empresa abaixo,ícom seu respectivo representante:

lü.MVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
Alexandre Mendes Coelho.^

Xv/.-

.ii'

I I

itante da empresa presente que
(Jocurhehtos pela Equipe de Apoio,

.CNPJ 34.214.475/0001-00

...CiP.F. n°037.428.233-10

Orepresentante não apresentouio origináf^pu'\cópia autenticada .'dò^réspèçtivdlestatuto ou!; contrato social esuas
alterações ou consolidado, devidaménteTegiàraàbs na Junta Comerciál ou riò órgão coiripetentè, deixando de atender o
4.2 "b" do edital. : ,r ! , ;

r ...
3• Da Declaração de Atendimento edà-Eritrega dos Envelopes.

Em seguida oPregoeiro solicitou que ointeressado credenciado apresentasse ãdeclaração de^ pleno atendimento
aos requisitos para habilitação, bem como que entregasse à Equipe de Apjiò,'os envejópes n® 1contendo a
Proposta eon° OZ^contendo ahabilitóção. Aberto pela Equipe de Apoio oprirneiro envelope contendo aproposta, o
Pregoeiro declarou éncerrada afase de credenciamento, passando-se aabertura i)a proposta do credenciado.

I l . í ;
! "•

4 - Da Classificaçãodas Propostas

Aberto o envelope contendo a proposta o Pregoeiro franqueou o acesso de todos ao conteúdo da mesma aos
interessados, solicitando que arubricasse. Após, oPregoeiro eaEquipe de Apoio passaram àanalise da adequaçao da
proposta aos requisitos do Edital. ^
Considerando que não houve proposta que foi indeferida, passou-se, então, àfase de negociação oseguinte licitante.

MVA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 34.214.475/0001-00
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Riibfica

1

Botijâo Gás Liqüefeito De Petróleo - GLP,
Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano,
Capacidade Botijâo 13, Aplicação Fogão
Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460
(ABASTECIDO)

1

ÜND
1

1

620 R$ 90,00

Classificada

MVA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 34.214.475/0001-00

2

Vasilhame - Botijâo Gás Liqüefeito De Petróleo
- GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-
Butano, Capacidade Botijâo 13, Aplicação Fogão
Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460
(VAZIO)

Ut ÍD 55 R$ 170,00

Classificada

i

t 5 - Da Habilitação /

Após a classificação provisória do licitante, passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de.l habilitação da primeira
colocada, tendo oPregoeiro eaEquipe de Apoio facultaâõ âfidós interessados ayérificação dá documentação.(• , ? ... ll' ! I j
Analisada a documentação o^Pregpeirp e eqmpe'de apoiò~víí^ MVA| EMPREENDIMENTOS
LTDA. não apresentou a Cei11dãõ;negativa áe""falênciâr concordata Jou .recuperaçáo\Judiciàl, não cumprindo oItem
9.6.1 do edital. , A M

< K-A- "n /• '"/íTv, n ' ; '
Sendo assim opregoeiro declarou inabilitada a,èmpfesa MVA EMPREENDIMENTOS LljDA. j

• • ^ ' I ' I [ ' • i •

Levando em consideração que somente'uma.empresa com-parecéu .para a participação da presente sessão, opregoeiro
juntamente com aequipe de apoio, decide^pela aplicabilidadejo:Art.ÃS,'§ 3°Ldá Le i8.666/93; '

! \

; M 48Aèi-06m3'' ;!j ;
' § 3t^Quàndo\Íodo^ os licitantes ft^èm"'/na'b///fados ou todàs as propostas forem

descíissificàààsi a}aàministraçâo poderá fixar/aosíjcÈarites oprazo de oito dias úteis para
• aapresentaçãpÍ'deJhova-d^^ ou, de^òutrás^propostas escoimadas das causas

referidas nèsfeTá/í/gb, facúitadàpnb:caso'de''coriiite, 'a redução deste prazo para três dias

Sendo assim, atendendo aos princípios da celeridade'e'econoniÍcidáde tão presentes e pemegjidos nos processos
licitatórios, fica concedido o prazo de 08 dias úteis à empresa MVA EMPREENDIMENTOS LTDA, para que a mesma
apresente aCertidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial,J motivo pelai qual foi inabilitada. Fica
remercada a continuidade dasessão para o dia 23/02/2021 às 08:00.

I

7 - Encerramento da Sessão_.. —

Nada mais havendo atratar oPregoeiro encerrou asessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e
achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio epelo licitante presente que oquiseram.

São João dos Patos/MA, 08 de fevereiro de 2021

eroBndo Alves de Sousa
Pregoeiro
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Licitantes presente:

ESTADO DO^RANHÃO
PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- iVlA

Avenida Setúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 6S665-Ó00
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Gífvana Noleto Araújo Corr
Equipe de Apoio

Francisco Eduardo da VeigaLopes
Equipe de Apoio

MVA EMPREENDiMENTOS LTDA

CNPJ 34.214.475/0001.-00
Alexandre Mendes Goelho^
Representante Legal
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