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ATA DASESSAO PUBLICA DO PREGAO PRESEA'CIAL NO @1/2021.

As 09:00h (nove horas) do dia 12 (doze) de fevereiro do ano de 2021(dois mil e vinte), no
predio da C6mara Municipal de Coelho Neto - Ma, situado Rua: Rio Branco, S/N, Centro,
Coelho Neto - MA, reuniu-se Sra. Maria das Dores Macedo Marques (Pregoeira), para
analisar e julgar o Pregio Presencial no O0112021, do tipo menor prego ofertado, por item,
cujo objeto 6 a Aquisigio de combustivel para atender as necessidades da CAmara
Municipal de Coelho Neto - Ma. O processo foi publicado nos meios determinados pela
legislagio vigente e os comprovantes de publicag6es encontram-se anexados aos autos
deste processo. Vencido o hor6rio previsto, a Pregoeira declarou aberta a sessio,
constatando o comparecimento do Licitante: G. Do N. LOBO JUNpR - ME, cNpJ:
07.328.018/0001-66, neste ato representada por FERNANDA L|MA stLVA.

DA FASE DE CREDENCIAMENTO:

A Pregoeira delibercu:

G. DO N. LOBO .l0xpn - ilE, CNPJ: 07.328.018/0001-66, neste ato representada por
FERNANDA Ll MA S ILVA, Procuradora, declarada credenciada.

os documentos de credenciamento estSo anexados aos autos do processo.

DA ABERTURA DO ENyELOPE PROPOSTA DE pREgO.

A Pregoeira, em prosseguimento, passou d abertura dos envelopes "proposta de prego",
colocando d disposigSo do presente para exame, determinou gue o mesmo rubricasse a
proposta apresentada, o que foifeito. A Pregoeira passou d an6lise e julgamento da proposta
e verificou-se que estavam de acordo com as exig6ncias do edital, portanto aceita e apta d
fase de lance e/ou negociagSo. Apos an5lises das propostas a Pregoeira tentou negociar os
pregos, n€o logrando 6xito. A Pregoeira ent6o deliberou a classificar a empresa G. DO N.
LOBO JUNER - ME para a fase de habititagio.

DA ABERTURA DO (S) ENVELOPE (S) DE HABILITAPAO.
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Continuando, foiaberto o envelope "habilitagio" da Licitante. Analisada a compatibilidade da
documentagSo da licitante com as exigCncias do Edital, verificou-se que a empresa G. DO
N. LOBO JUNIOR - ll,lE, deixou de apresentar as certid6es fiscais exigidas no item 9.3.2,
alinea e, e.1 e e.2 contidas no instrumento editalicio. Desta feita, a Pregoeira concedeu o
ptazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentagSo das referidas certid6es confonne disp6e o
art. 48, $ 3o da lei 8.666/93, Leide Licitag6es e Contratos.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessSo, com a lavratura desta ata, que
datada, lida e achada @nforme, vai assinada por todos os presentes. Coelho Neto, Estado
do MaranhSo, em 12 (doze) de fevereiro do ano de 2021(dois mil e vinte e um).

Pregoeira Oficial
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