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ATA DE qREGAO PRESENCTAL N' O7O/2O79

Aos 1-1 (onze) c/ias do mês de junho de 2019, às 1-0h e 1-0 min, na sala de licitaçoes,
através de seu Pre§oeiro auxiliado pe/os membros da Equipe de Apoio, reuniram-se com a
finalidade de realizar a sessão de /ances cÍeste Pre§ão Presencial, recebendo proposta.s e
lances, bern como, analisanclo e jul§anclo as propostas das empresas participantes e a
documentaçao do licitante detentor da nrelhor oferta.

Objeto: Aquisição de combustíveis e derivados para uso nos veículos de responsabilidade
desta Prefeitura.

Aberta a sessáo, procedeu-se ao exame dos documetttos oferecidos pelos interessados
presentes, visando à contprrtvação de existência de poderes para formulação de propostas
e prática para os demais atos pertinentes ao certame. Após análise da documentaçao foi
detectado que a empresa presente atendeu todos os requisitos do edital, e assim está
credenciada para as fases se§uírtes do certame. O referido credenciamento foi realiz-ado
na se§uinte ordem:

ROMUALDO PERES DA CUNHA,
L7.920.524iOOO1.-1_7

ROMUALDO PERES DA
cuN HA, 337.7 87. 1_03-97 /",*q !- p,

Em se§uida foram recebidos os Envelopes contendo as Propostas de Preços e a
DocumentaÇão de habilitação da empresa presente. O Pre§oeiro esc/areceu que a
procedimento seria realizado levando-se em consideraÇão o rnenor preço §lobal, bern conto
os preceitos da Lei Cornplementar no 123/2006 e suas alterações, no que concerne aos
benefícios concedidos à microemplesas e empresas de pequeno porte. Frocedeu-se r)

abertura c/o envelope de proposta de preÇos da empresa credenciada, e, conl ;)

colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pre§oeiro examinou a compatibilidade do
objeto, prazos e condiÇões de fornecinrento, verificando-se que a proposta atenileu as
condiçoes exi§idas cotTt o Edital, então fez-se a leitura dos preços ofertados obtendo assim,
a se§uinte c/assificaç ão provisoría :

Único 737.930,00

Tendo em vista qLte apenas un?a empresa apresentou proposta para este certarne, a
Prefeitura ter extrenta necessidade na aquisiçao do objeto licitado, os preÇos apresentados
pela licitante estarem denfro ríos ;lraticarÍo-s no mercado, as marcas dos prorlutos
apresentados serem de boa qualidade, assirn o Pre§tseiro c/assilÉicou a referida proposta,
ao tempo em que convirlou ,: 5r. Ri--rrn u;tldt'i Peres da Cunha para nep:ociação do vair:r do
lote,tendo omesÍno ntanitestadoovalor deR$ 731.3O0,O0(setecentosetrintaeummil
trezentos reais), assim o Pre§oeiro juntamente corn os membros da equipe entenderant

Aquisiçáo de
combustíveis e derivadcts
para uso nos veículos de
responsabilidade desta
Prefeitura

ROMUALDO PERES DA
CUNHA

que o valor apresentado está compatível com os preÇos de rnercado, declarando a.ssim a
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empresa vencedora deste certame, assím fica aberto o prazo de 48 (quarenta e oito horas)
para apresentação da proposta com os preÇos reformulados.

Apos a fase de lances, e tendo as empresas ROMUALDO PERES DA CUNHA declarada
vencedora do certame, o Pre§oeiro questionou aos presentes quando esta fase, não tendo
nenhuma posiÇão contraria a condução, assim foi aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação da referida empresa, momento em que o Pre§oeiro solicitou
que todos rubricassem ao tempo que analisassem a documentação quanto ao atendimento
do edital. Ato contínuo o Pre§oeiro indagou aos pre.sentes quanto a documentaçãa da
empresa §anhadora, não houve nenhuma manifestação sobre a habilitação da licitante,
entao o Pre§oeiro informou que a licitante apresentou a Certidão de Tributos Estacluais
vencida, assim, por tratara-se c/e documento fiscal e a empresa se enquadrar como
Microempresa, ern conformiclade corn a Lei Contplementar n' 1-23/2006 e alterações, fica
aberto o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação da referida certidão. dessa forma a
licitante é declarada §anhadora e a homolo§ação fica condicionada a apresentação da
referida certidão.

O Pre§oeiro declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei a presente Ata,
que lida e aprovada será assinada pelo Pre§oeiro, pelos Membros da Equipe de Apoia e
pelos representantes das empresas presentes ao final relacionadas. Beneditinos-Pl, 1-1 de
junho de 2079 às L0:58h.
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