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Às 09h31min do dia 20 de janeiro de 2016 na sede da PREF
MAIRIPOTABA, sito à RUA JOAO MANOEL, CENTRO, realizou-se a sessão pública de
recebimento e abertura das propostas de preços e da documentação de habilitação

apresentada ao Pregão Presencial 001/2016. Presentes o pregoeiro SINEZIO MESSIAS

BERTOLlNI e os membros da equipe de apoio: JAIR GOMES CARDOSO, JOEL LUIZ QUIRINO DE

JESUSe CRISTIANE MARIA SOUSA nomeados pelo Decreto N.302/2016 que esta subscrevem.

Presente também a licitante: AUTO POSTO CROMINIA LTDA - EPP 02.783.007/0001-52

representada por JOSÉ CANDIDO BARBOSA NETO 069.728.291-00, conforme ficha de

credenciamento em anexo. Dando início à sessão, o pregoeiro recebeu os envelopes contendo

as propostas de preços e a documentação de habilitação dos q~edenciados. Em seguida,

procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, as quais foram

analisadas e rubricadas pelo pregoeiro. Passando a análise do lote 001 - €GMBUSTíVEIS.

Analisando o Item: 1 - GASOLINA COMUM - 73.308,0000 passando-se à fase competitiva, não

houve tanc_es,devido à presençade uma única licitante AUTO POSTO CROMINIA. LTDA - EPP.
~' - . -

Após a Fase Competitiva, sagrou-se vencedora a licitante AUTO POSTOCROMINIA LTDA - EPP
com o valor de 3,6880 não havendo direito de preferência o valor obtido na negociação direta

foi 3,6800. Analisando o ltem: 2 - ETANOL - 6.200,0000 passando-se à fase competitiva, não

houve lances, devido à presença de uma única licitante AUTO POSTO CROMINIA LTDA - EPP.

Após a Fase Compe_titiva, sagrou-se vencedora a licitante AUTO POSTOCROMINIA LTDA - EPP

com o valor de 2,,ê00 não havendo direito de preferência o valor obtido na negociação direta

foi 2,6900. A-.Q_alisandoo ltern: 3 - OLEO DIESEL- 51.500,0000 passando-se à fa~e competitiva,

não houve Iãrrces, devido à presença de uma única licitante AUTO POSTO CROMINIKLTDA

EPP.Após a Fase Competitiva, sagrou-se vencedora a licitante AUTO POSTOCROMINIA LTDA

EPP com o valor de 3,2000 não havendo direito de preferência o valor obtido na negociação

direta foi 3,2000. Analisando o Item: 4 - OLEO DIESELS10 - 20.000,0000 passando-se à fase

competitiva, não houve lances, devido à presença de uma única licitante AUTO POSTO
CROMINIA LTDA - EPP.Após a Fase Competitiva, sagrou-se vencedora a licitante AUTO P

CROMINIA LTDA - EPP com o valor de 3,3000 não havendo direito de preferência o v

obtido na negociação direta foi 3,3000. Na fase de habilitação, o fornecedor AUTO
CROMINIA LTDA - EPP não teve problemas em sua documentação, e foi aprovado. Pergu

sobre a interposição de recursos, nada foi dito. O Pregoeiro informou ao representa

AUTO POSTOCROMINIA LTDA - EPPque o mesmo deverá apresentar no ato da assinatura do

contrato uma declaração constando que a empresa não possui servidor publico em seu quadro

de funcionários. O pregoeiro tentou negociar desconto, porém o represente da empresa
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informou que não é possível concede-lo por que os reajustes dos valores dos combustíveis ; .
estão sendo feitos a cada dez dias. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão
lavrando-se a presente ata que vai assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e representante
presente.
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