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OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa para o Íornecimento parcelado e
sob demanda, de combustíveis na cidade de Pajeú do Piauí-Pl, para atender as
necessidades dos vêículos utilizados pelas Secretarias e Fundos do Município de Pajeú do
Piauí, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital.

Aos três e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e , às 08:05hs (oito horas

e cinco minutos), na sala de reunião da CPL, reuniu-se, em primeira sessáo, a

Pregoeira Maria do Socorro SÍlva MaÉins Moura, e sua EQUIPE DE APOIO, para,

em atendimento às disposiçoes contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de

2002, Lei no 8.666/93 e Pregáo Presencial SRP no 0312021, para receber os

envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação dos

licitantes interessados em participar do procedimento em epígrafe. No horário

marcado, a Pregoeira responsável deu início à sessáo, onde registrou a presença da

empresa POSTO KQ -EPP, pêssoa jurÍdica, CNPJ:32.489.32910004-05, inscriçâo

estadual 19.637.601-7 sediada na Av. Modesto Antônio Piauilino N':33, Centro,

Pajeú do PiauÍ-Pl, representada pelo Sr. Joaquim José da Silva, portador do RG:

5.076.236 SSP Pl e CPF: 035.651.563-09, Encenado o credenciamento, foram

recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de

habilitaçâo, os quais foram rubricados por todos os presentes. Ato contínuo foram

abertos os envelopes de proposta, em seguida, depois de rubricada por todos,

passou-se a análise das propostas sendo proferido o seguinte julgamento.

Encerrada a negociação, a Pregoeira e a equipe de apoio solicitaram que a licitante
reduzisse ainda mais os preços regishados, contudo a licitante ressaltou que os
preÇos estavam compatíveis com os praticados no mercado havendo assim a

impossibilidade de ofertar lance menor. Em sequência, a Pregoeira e a equipe de
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de apoio procederam a abertura do envelope de habilitação da empresa: POSTO
KQ .EPP, pessoa jurídica, C.N.P.J: CNPJ:32.489.329/0004-05. Ato continuo, a

Pregoeira após a abertura do envelope de habilitação, facultou vista nos
documentos. Após a abertura dos mesmos e análise conjunta com a equipe de
apoio a pregoeira declarou as empresas POSTO KQ -EPP, Habilitada. Nada mais
havendo a tratar a Pregoeira e equipe de apoio declarou a empresa, vencedora do
certame. A Pregoeira perguntou se algum dos presentes tinha algo a reg istrar em
Ata. Como ninguém se manifestou, a Pregoeira deu por encerrado o certame, que

vai assinada pela Pregoeira e equipe de apoio e licitante.

Maria do so.oWw.Martins Moura
Pregoeira CPUPMP-Pl

'ru#Marinete Lopes Lima
Equipe de Apoio

íris Maria ra de Lima
Equipe de Apoio

LICITA S

POSTO Q -EPP,
CNPJ:32.489.329/0001 -05

c§
(!

oo\(!
o-

PRfftITURÂ lltjlilflPÂL 0t PÂJtÚ 00 PlÂUÍ- Rua Maria Ribeiro Antunes. s/n. Centro - CtP: 84.898-000 - Tel.: ([89) 3532-0222

[-mail: gabinete.prefeituradepajeu@gmail.com - www.pajeudopiaui.pi.gov.br


