ATA Nº 05/2018 – PREGÃO Nº 03/2018 - REEDIÇÃO
Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, reuniram-se na sala de
reuniões do setor de licitações desta Câmara Municipal: ALISSON CASSANI, pregoeiro, FASLEY
TEIXEIRA DE SIQUEIRA E SILVA, presidente da comissão de licitação, RENATO TIMM SIQUEIRA,
secretário, RODRIGO ANTONIO MANOEL e VALDIMÉRIO ZEFERINO, membros da equipe de apoio,
nomeados através da Portaria nº 071, de 29 de junho de 2018. A presente reunião tem como finalidade
a realização do Pregão Presencial nº. 003/2018 - REEDIÇÃO, cujo objeto é a contratação de empresa
para fornecimento de combustível, tipo gasolina, para atender a demanda da Câmara Municipal de São
Gabriel da Palha. Protocolou envelopes para participação a empresa: AUTO POSTO SHALOM LTDA
– CNPJ 02.695.356/0001-12. Compareceu na reunião o senhor: PEDRO LUIZ DE AZEREDO JÚNIOR,
representante da empresa presente. Logo após deu-se início ao credenciamento, momento em que o
representante da empresa participante foi convocado para apresentar seu credenciamento. A empresa
AUTO POSTO SHALOM LTDA, se fez representada pelo senhor PEDRO LUIZ DE AZEREDO
JÚNIOR, portado da identidade nº 1.961.339-SESP-ES e inscrito no CPF sob o nº 121.210.737-36,
comprovando ser representante legal da empresa. Nesta fase foram apresentadas também as
declarações de atendimento as exigências habilitatórias, tornando a empresa regularmente
credenciada e apta a prosseguir na licitação, momento em que o pregoeiro submeteu os envelopes
para apreciação de todos quanto aos lacres, após foi questionado sobre eventuais recursos e todos os
presentes se abstiveram deste direito. Em seguida foi aberto o envelope proposta de preço da empresa
participante. Aberto, foi analisado o seu conteúdo, nada sendo constatado de irregular estando a
empresa apta a participar do certame, sendo passado o conteúdo ao participante para a confirmação
do que foi verificado pelo pregoeiro. O percentual de desconto expresso na proposta inicial foi de
1,5%, houve o momento de debate visando aumetar o desconto, onde se chegou o percentual de 1,8%,
que aplicado sobre o valor estimativo de R$ 14.019,00, obteve o desconto de R$ 252,00 perfazendo o
montante final de R$ 13.767,00, conforme demonstrado no resumo do histórico de lances que integra
esta ata. Após o pregoeiro procedeu com a abertura do envelope documentação da empresa
vencedora. Aberto e analisado o seu conteúdo, nada foi constatado de irregular sendo a empresa
considerada habilitada na licitação e por fim definitivamente vencedora neste pregão. Ao final, por não
haver outras empresas presentes, não houve questionamentos sobre eventuais recursos quando
questionada, a empresa presente se absteve deste direito. Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a reunião e declarada vencedora a empresa AUTO POSTO SHALOM LTDA, conforme
relatório de lance em anexo e, após lavrada a presente ata que vai assinada pelo pregoeiro, sua equipe
de apoio e representante presente e arquivada em arquivo próprio. São Gabriel da Palha, em 30 de
agosto de 2018.
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