
     
  
 
    

    CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA

ATA DE REALIZAGAO DE PREGAO PRESENCIAL

PREGAO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PRECO POR ITE

PREGAO PRESENCIAL NP? 010/2019-CMT

Aos 21 dias do mês de Janeiro de 2020, &s O9h30min, na sala de reuniëo da Comissêo

Permanente de Licitacêo, na Rua Dep. Manoel Francisco, ne 650 — Centro, CEP: 62.320-

000 — Tiangua - Cearê, reuniram-se, em sessêo publica, o PREGOEIRO: Arnébio de

Almeida Fernandes, e EOUIPE DE APOIO: Antonia Eliane de Souza e Antonio Nathanael

Sobrinho de Souza, para realizacao dos atos referentes ao PREGAO PRESENCIAL, DO

TIPO MENOR PREGO POR ITEM, de n" 010/2019-CMT, aue tem por objetivo a

AOUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO

ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE

TIANGUA-CE. Abertos os trabalhos, foi constatada a presenga do licitante: 1. POSTO

MAROLIVIA LTDA, inscrita no CNP.J n 22.134.817/0004-38, representada pelo seu

Procurador o Sr. José Romano do Nascimento, inscrito no CPF 057.176.803-25. Ato

continuo, o Pregoeiro declarou aberta a fase de credenciamento, onde o participante

apresentou sua documentaG&o para apreciacêo e ap6s a andlise da mesma pelos

presentes na sessêo, sendo rubricado pelo licitante representante da empresa, Pregoeiro

Eaguipe de Apolo, em seguida o Pregoeiro divulgou o seguinte resultado: Empresa

Credenciada, conforme o gue é exigido no Edital. Ato continuo, foi declarada encerrada a

fase de credenciamento. Em seguida, fo recebido o envelope de proposta de preGos.

Procedeu-se, a abertura do envelope de precos da empresa credenciada. O Pregoeiro

esclareceu due Oo procedimento seria realizado levando-se em considerac&o o Menor

Preco por Item. A proposta foi analisada e sendo rubricada pelo licitante representante da

empresa, Pregoeiro e Eguipe de Apoio. Estando em conformidade como exigido no Edital,

foi declarada classificada. Prosseguindo os trabalhos, a empresa apresentou proposta de

precos com o valor total em todos os itens de R$ 152.761,22 (cento e cinguenta e dois

mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos). Desta forma o

Pregoeiro, usando da faculdade prevista No item 8.6 do instrumento convocatêrio clc o

item 8.12, negoclou Com Oo representante da empresa presente, due reduziu sua proposta

referente a todos os itens licitados ficando o valor final total em todos os itens de R$

146.292,00 (cento e guarenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais). Os lances

verbais foram registrados em documento em anexo de conhecimento dos licitantes.

Passou-se, entao, & abertura do envelope de habilitagao, due foram analisadas e

rubricados pelo licitante representante da empresa, Pregoeiro e Eduipe de Apoio, em

seguida chegou — sê ao seguinte resultado a empresa 1. POSTO MAROLIVIA LTDA, foi

declarada habilitada por cumprir com todas as exigências do edital. Foi solicitado na

presente sessêo, a empresa vencedora e habilitada a proposta ajustada para anexar-se

. ao processo devido, no prazo maximo de 24 h (vinte e duatro horas). O Pregoeiro

guestionou o licitante aguanto a possibilidade de interposicao de recursos. A licitante

presente desistiu expressamente da intencêo de interpor recurso. O Pregoeliro CONSIgNoU

a desistência em ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada
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a presente reuniëo, e para constar, lavrou-se a presente Afa, gue lida e ab

assinada pelos presentes.

Arnobio de Ein Fernandes
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Pregoeiro Sr. José Romano do Nascimento
rd

Antonia ede Souza

Eaguipe de Apoio
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