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f,STÁDO DO MÁTÁNHÀO
PREIEITURÂ MLNIctpÂL Df, ÀLTo ÀLEGÍtx Do ptNDARi

ATA DA REUNIÀo PARA DAR CoNTINUIDADE
Ao pR[cÃo PRESENCIAL soB sIsrf,MA DE
Rf,crsrRo DE pREÇo N[rMERo rrrr4. ANo DoIS
MÍLEVINTI,EDOIS.

Tnnta de março do ano de dois mil e vinle e dois. na sâla da Comissão psrmaÍente de
LicitaÉo/CPl, na Rua Sa a Luzi4 SÀ1, Centro. Alto AlegÍe do pindaré - MÀ Eslado do
Maranhâo, íeuniu-se o PÍegoeiÍo O6cial, e equipe de apoio FRÁNCML VELOSO
FERNANDtrS, e Equipe de Àpoiq constiruida por f,DtVAN PINHO pERf,IRA e MARCIO
HENRIQUE, PIMENTÀ SOARES. nomeâdas atraves da Porrrrir n. 021/2022, publicada Ío
Diário do Mutricipio de Alto AlegÍe do Pindar'€y'MÂ no dia 04 de Janeiro de 2022. de inteÍesse
da PREFEITURA MUNICIPÀL DE ALTO ALECRE DO ptNDARú - MA, §om a
finalidade de selecionar a melhor proposta para FornecimerÍo, §ob demânda, dc combustíveis
(gasolina comum e ólao dica.l Sl0). pars sb$teaimedto ds fmts da veículos dâs
Sccretâries Municiprl de Sâúde e Asstuiênciâ Social, Trâbàlho e Cided.ds do Muricípio
de Àlto Âlegre do Pindaré, quc disponha d€ pelo m€nos I (um) posto de abastecimento,
com sede a palo ao menos ,Okm de dbtânciá dâ sede do Município, e que füncioÍre
dirrirúente, 24h por dia, a qual foi suspensa na ó^a d. lArc3/2022, em que foi concedido o
aÍtigo 4E da Lei 8.6ó6193, terdo em üsta a inúilitaÇão da ernpresa slassificada: MACHADO
JUNIOR E CIA LTDÀ. O pregoeiro, as nove hoüs declarou abeÍta a s€ssâo. O pregoeiÍo
informou que a empÍesa MACHADO JTJNIOR E CIÁ LTDÂ entÍegou o envelope de
documentação complementâr na SecrctaÍia desta CPL, denho do prazo concedido. que foi de 08
(oito) das úteiE mnforme acordado com o represmtaÍte legal da empresa. Em segúd4 foi,
então, examinaala a adequaçâo da documentação complementaÍ, tendo o prcgoeiÍo constatâdo
que a eúpresa apÍesentou a Certidão Negativa de Divida Ativa Estadual válidâ_ Foi, então,
verificada a ac€itabilidade da proposta e examrnadâ a adequaçâo dos documentos de habilitação.
tendo o PÍego€iro declaíado a empresâ MACHÀDO JUNIOR E CIÁ LTDA vmcedoÍa do
certâme, com maior desconto de 0,1%. Nada mais hâveÍdo a tratâr, o pregoejÍo declarou
€nceÍÍada a s€ssâo, da qual se lavrou a presente Ata que, datada, lida e achada conforme. será
assinâda pelo Pregoeiro. eqüpe de apoio e representante credenciado. Alto Alegre do piÍdaré,
trinta de maÍço do ano de dois mil e vi
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sessão de continuidade: PP sRP 001/2022 , FoÍne.imento, sob demanda, dê combustíveis (gasotina @mum ê ótêo
diesel s 10), pâÉ âbãct4imentô dá froiã de vetdtG dâ§ sê.rstãnãs Municipát de 9údê ê Assistêncià sociat.
Írabálho e Cidadania do Mrhicipio de Alto Alesre do pindáré, que dispdha de p€to mênor t {um) poío d€
.b.rt..ih..1o, @m i.dê â p.lo ào m.n6 /rokm d. diíâôcia dâ !.d. do Muni.ipio, ê quc íuncion. dilri.m.f,te,
24h pot dia. Em 3OlO1l2O27-
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