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Jg 'lvEsTÀDo DÀ DÀRÀÍBÀ
PREFEII'RÀ UI'NICIPÀ! DE UOGEIRO
cocssÃo pBRt{AsENrE D! LrcÍràç.ão

ÀrÀ oo1 - pnrcÁo prusexcrÀ! §o ooool/2021

Ata dos trabal.hos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimêntos
lelativos à ficitaÇão aci.Ina indicada, que objêtiva:
coNTRÀTAÇAo DE EMPRESÀ PARA EoRNECTMENTo DE coMBusrrvErs pAFÀ rRorÀ DE vErcuLos DEsrE MuNrcrpro.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislaÇão pertinente, utilizando-se
do sequinte meio de divulgaçãor
Quadro de Divulgaçáo do Ólgão Realizador do Certajne - 04/07/2027,

Licitante cadastrado nêste procêsso:
POSTO DE COMBUSTMÍS RIACHÀO LTDA - CNPJ: 09.404.971/0001-?1.

Às 07:00 horas do día f9/OL/202L, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela
Portaria n" OO2/2021 de 04/01/202L, composta pelos servidoresi
EIÂvrÀNo CLEBSoN ÀRÀúJo - pregoeiro;
MÀCIEL PEREIRÃ DA SILVÀ - Membro da equipe de apoioi
LUIS FEANCISCO DA SILVA MELO - Membro da êquipe de apoio.

Inj.cialmente, Çonformê as disposiçÕes contidas no instrunento Çonvocatório, o Pregoeiro abriu a
sessão pública e efetuou o credenciamênto dos interessados.

Licitante qualificado a participar desta reunião:
POSTO DE COMBUSTMf S RÍACHAO LTDÀ - Reprêsentantê: LUIZ DE ANDRÀDE MA3ÀNHÃo NETo

ün seguida folam identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação
do Iicitante devidêmentê qualificado, abrindo-ge o envelope Proposta de PreÇos o qual teve seu
conteúdo rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou a informar:

O licitante apreseDtou proposla, no aspecto
instrumento convocatório.

fornal, em consonânciâ com as exigências do

Plocedeu-se o registro de preços apresentadas, a divulgaÇão
convocação do licitante, de acordo com os critérios definidos
a aprêsentaÇão dos lances.

da
no

classificação da proposta
instrunento convocatório, pala

PosteriorÍnente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados
corrêspondentê Histórico da Ata, os respêctivos lances vêrbais.

no

Àpós a conclusáo e divulgaÇáo do lesultado desta etapa foi abelto
documentaÇão dê habilitaÇão apenas do licitante vencedor, o qual teve
rubricado, Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar:

o
seu

envelope contendo a
conteúdo dêvidamente

o licitante melhor colocado na fase de lances werbais foi habilitado.

Considerado o valor aplesentado pelo licitante, as observaÇÕes apontadas durante o processo e
os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, ploduziu-se o seguinte
regultado:

Licitantê venÇedo! e respectivo valo! total da contrataÇâo:
POSTO DE COMBUSTIVBIS RIACHÀO LTDA - Valor: RS 1.793.600,00.

Os valores unitários, congtantes da proposta e lances aplesentados, bem como o resu.Ltado do
certame con a devida classificação, estão denonstrados no respectivo Mapa de ApuraÇáo, que fica
fazendo partê intêqrante desta Ata, independente dê transcriÇão.

Facultada a palavra: nenhuma observação foi fêita.

a presente Ata, que depois de lidâ e achada conformê,
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Nada mais havendo a constar, lâvrou_sê
vai devidamentê assinada.
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FLAVIANO EBSON ARÀ JO

LUIS ERÀNCIS O DÀ SILVA MELO

MACÍEL PEREIRÀ DÀ SILVA

POSTO DE COMBU IS RIÀCHAO LTDA
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ESIÀDO DÀ PÂRÀÍBÀ
PREFEITORÀ MTNICTPÀ! DE ITOGEIRO

coMrsgÃo PERTanENTE DE LrcrrÀÇÀo

ErsúRrco DA ÀrÀ oo1 - pREcÃo pREsBNcrÀrJ No ooool/2021

Histórico da Ata dos trabaLhos do Plegoeiro e Equipe de Àpoio, encalregados dê atuâr nos
procedimentos relativos â 1j-citaÇão acina indicada, que objetiva:

CONTBÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PAXÂ FROTA DE VEICULOS DESTE MUNIC]PÍO

1.0 - DÀ PROPOSTÀ DE PREÇOS

Registrados os valores ofeltados por cada proponente, e conaideradas inicialmente as observaÇões
apontadas e os critérj-os definidos no respectivo instlumento convocatório, antes da êtapa
competj-tiva - fase de lances verbais -, produzj-u-se o seguinte quadro:

- POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHÀO LTDÀ.
Item(s): I - 2 - 3 - 4, Valor: R§ 1.818.240,00.

2.0 - DA FÀgB DE IÀ}fCES VERBÀIS
lliúcrtÉ., -' tl'ciDlat.a
11 - eÀsôLtllÀ ccr4ljM

; .-ot
r .1i.:2-

09.404.9?1/0001-?1 IPOSTO DE

ris. aos. sllZool-:i ipoÊiõ oe
,9-o.Mqusr_r_YE l9
. COMBUS,T]VEIS

RIÀCHÀO

lú*ry, I,TDA

09.404.97110001-71 :POSTO DE COMBUSTIVEIS RÍAcHÀo LTDÀ
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4,05:

DIESE! CCâ{LIM
, 01 09. {0{.97110001 -?1 .POSTO DE COMB u-§irverd irm*úii lrol- -
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'3- DIESEL S1O

. 0 09. 404 . 971/0001: rl -os. r oa .íiildôú
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1lPõÀTO DE COMBUSTÍVEIS RIÀCHÀO ],TDA-1
-71|POSTO DE COMBUSTIVEIS RIÀCHÀO ITDÀ
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3.0 - DO TnAlÀllElÍT() DIEtsRENCIàDO PÀnÀ ME ê EPP

- Não há rêgist ro

4.0 - DA EÀSE DE NEGOCIÀçÁO

rojrI 09.404.971/0001
og. íoilg rzoorir

4.1 - Valor:
- Não há regj.stro,

4.2 - ouantidade:
- Não há legistro.

5.0 - DO RESI'LTÀDO FINÀI'

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as
processo e os critélios definidos no instlumento convocatório,
se o seguinte resultado:

obaervaÇóes apontadas durante o
ao final desta sessão, produziu-

Licitante vêncedo!, item correspondênte e rêspectivo valor total da contlatâÇão:
_ POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA.
cNP,l: 09. 404. 971/0001-71.
Itêm(s): ! - 2 - 3 - 4.
Valo!: R§ 1.793.600,00
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