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PREGÀO PRESENCIA! NO OOOOE/2021

Ata dos trabalhos do Pregoeiro ê Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos
relativos à licitaÇáo acima indicada, que objetiva:
CONTRATÀÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ FORNECI},ENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRÀFÃo DE 2oL E BoTI.]Ão DE GÁs
13KG, MEDTANTE À SOLICITAÇÂO PER]ODICA PAFÀ DIVERSAS SECRE?ARIÀS DESTE MUNICIP]O.
Fol dada a devida publicidade ao certarne, em observância a legislação pertinente, utilizando-se
do seguinte meio de divulgaÇão:
Ouadro de DivulgaÇão do Órgão Realizador do Celtame - 15/07/202I.

Licitantê cadastrado nesle processo:
- CNPJ: 03.092.570/0001-4?.

REVENDEDOBÀ DE GAS DO BR"ASIL LTDA

Às 0?:00 horas do d,ía 29/OL/2021, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Àpoj.o, dêsignada pela
Portaria no 002/2021 de 04/01,/2027, composta pelos selvidores:
FLAVIANO CLEBSON ARÀÚJO - Pregoeiro;
MACIEL PEREIRÀ DA SILVA - Mernbro da êquj-pe de apoio;
LUIS ERANCISCO DA SILVA MELO - Membro da equipe de apoio.
Inicialmente, conforne as dispogiçôes contidag no instrumênto convocatório, o Pregoeiro abriu
sêssão púbLica e efetuou o credeDciahento dos interessados.

Licitante qualificado a participar desta reunião:
DE GAS DO BBÀSIL LTDA - Representante:

REVENDEDORA

a

CIiÀRLES WENDEL BARROSO OLIVEIRA, CPF no

020.768.874-58.

seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os docunentos de habilitação
do licitanle devidahente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Pleços o quaf têve geu
conteúdo rubricado pelo presênCe, Analisada a proposta, passou a informar:
Em

O Iicitante apresentou proposta, no aspêcto formal, em consonância com as exigências
instrunento convocató!io.

do

Procedeu-se o registro de preÇos apresentados, a divulgação da classificaÇão da proposta ea
convocação do ficitante, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para
a apresentaÇão dos lances,

Posteriormente deu-se continuidadê a fasê em que foram efetuados e devidamente registrados no
colrespondentê Histórico da Ata, os respectivos lances vêrbais.
Após a conclusão e divulgaÇão do resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo a
docunentação de habiLitaÇão apenas do licitantê vencedo!, o qual teve seu conteúdo dêvidamênte
rubricado. Ànalisados os elementos o Pregoeilo passou a infornari

o ticitantê

me-Lho! colocado

na fasê de lancês vêtbais foi habiLitado.

Considerado o vaLo! apresentado pelo licj-tante, as observações apontadas durante o ploceaso e
os critérios definidos no instrumento convocatório, ao fj.naI da sessáo, produziu-se o sêguinte
rêsultado:

Licitante vencêdor e respectivo valor total da contrataÇão:
- valor: RS 118.500,00.

REVENDEDoRÀ DE GÀS Do BRASIL LTDA

Os valorês unitários, consLantes da proposta e lances apresêntados, beln coho o rêsultado do
certame com a devida classificaÇão, estão dernonstrados no respectivo Mapa dê Apuração, quê fica
fazendo palte integrante desta Ata, independente de transcriÇão.

Facultada a palavra: nênhuma observaÇão foi feitâ.
Nadâ mais havendo

vai devidamente

as

a constar, Iavrau-se a piesênte Ata, que depois
s

inada.

de

e achada conforme,
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Histórico da Ata dos trabafhos do Pregoeiro e EquÍpe de Apoio, encarregados de aCuar nos
procedimentos relativos à IicitaÇão acima indicada, quê objetivar
2OL E BOTIJÃO DE
13KG, MEDIANTE A SOLICITAÇÃO PERTODICA PARÀ DIVERSÀS SECRETARIÃS DESTE MUNTCIPIO.

CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE ÁGUÀ MINERÀL EM GÀRRÀEÃO DE

1.0 -

DÀ PROPOSTÀ DE

GÁS

PREçOS

Registrados os valores ofertados po! cada ploponente, e consideradas iniciaLmente as obselvações
apontadas e os criEérios definidos no respectivo instrunento convocatório, antês da etapa
cgmpêtitiva - fasê de lancês vêrbais -, produziu-sê o sêguintê quadro:

- REVENDEDORÀ DE GAS DO BRÀSIL LTDA.
Item(s): 2; Valor: R§ 120.000,00.
2.0 -

DÀ FÀAE DE IÀIICES VENBAIS

tar

/(}IP,,
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loi

03 .092 .s'70
03 .o92.510

'1Í

3.0 -

/0001- 4'l
/0007-41

VaIor

--r

(RECÀRGÀ) 13KG
VENDEDORÀ DE GÀS DO BRASII, I,TDA
VENDEDORÀ DE GÀS DO BRÀsI L I,TDÀ

BoTIJ,io DE GÀ8 IIOUEEEÍIO

DE

DO TRÀTÀ!íENTO DIFIREIICIÀDO PÀRÀ ME

.

-,,40:9 0t

i9,0 ol

EPP

- Não há registro,
4.0 - DÀ rÀSE DE NEGOCTÀçÃO

:
4

1 - Valor:
registro.

Não há

2 - ouantidade:
registro.

Náo há

5.0 -

DO RESI'Í.EÀDO EINÀI

considerados os ualores apresentados por cada licitante, as observaÇões apontadas durante o
procêsso e os critérios definidos no instrunênto convocatórlo, ao final desta sessáo, produziuse o seguinte resultado:
Lj,ciLanEe vencedo!, item correspondente e respectivo vaLor total da contrataçáo:

_

REVENDEDORÀ DE GAS DO BRASIL LTDA.
CNP,r: 03.092.570,/0001-47.

Item(s)

valor:
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