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ATA DE srssÃo PÚallcn PARA

CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DOS

HeetLtreçÃo r no:uotcnçÃo Do oBJETo,
REFERENTE no PRecÃo PRESENcIAL No

o4/20t9

Aos clnco dias do mês de iunho de dois mil e dezenove, às nove horas,.reuniram-
se o pregoeiro Substituto, nrimeado pela Portaria no 165/2018, para proce_der.à abertura

da sessãã referente ao pregão O4lz1tg, o qual tem por objeto a contratação de empresa

para realizar o fornecimeáto de combustí'reis derivados de petróleo, destinados aos

vàícrtos do Fundo Municipal de Assistência social deste Município. Demonstrou interesse

em participar, solicitando o resgate do edital a empresa AUTO POSTO NASCIMENTo
iioii. ruó presente dia, constatou-se a presença da empresa AUTo Posro
NASCIIIENTO LTDA, inscrita no CNPJ 07,662,790/0001- 10, interessada em participar

credenciando a sra. MARIA IZABEL IIIARTIRES NASCIMENTO, portador do RG

23r43g4-oSSP/SE.FoiconstatadoqueopaÊicipanteatendeuaopressupostode
ãáenciamento, o pregoeiro então, solicitou-lhe a "Declaração de ciência e cumprimento

ã"]i"àriiit"t áe habíitação" do mesmo ato, bem como o envelope "l" "Proposta de

preços,,. Por conseguinte, o Pregoeiro procedeu à abertura do invólucro e leu os valores e

u.ãniorriOaae doã critérios exi-gidos no instrumento convocatório, sendo constatado que

forarfl todos atendidos e a propõsta declarada classificada. Na sequência, deu-se início à

fase de lances, e o Pregoeiro que os solicitou verbalmente, tendo obtido os melhores
jruçor, u partir de negõciações diretas com o representante da licitante' chegando ao

DIVISÃO DE LICITAçÕ ES E CONTRATOS

resultado ue se ue:

Em seg uida, o pregoeiro solicitou do participante o envelope "2", contendo os

documen tos de habilitação. APós análise minuciosa aos documentos a p resentadoS,

identificou-se que foram cumPrida s todas as exigências do instrumento convocató rio,

estando, desta forma, a participante habilitada. Sendo assim, sagrou-se vencedora deste

certame a empresa AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA, para o objeto licitado,

perfazendo o valor global de R$ 70.500,00 (Setenta mil e quinhentos reais). Depois de

declarado o vencedor, não havendo manifesta ção imediata e motivada da intenção de

Na oportunidade, este Preg
Nada mais havendo a trata
se a presentê ata, a qual
Apoio e licitante Presente.

oeiro adjudica o objeto à licitante vencedora.
r deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
vai assinada pelo P oeiro untamente, com a Equipe de
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Licitante:

OTD. V. UNIT.
POSTO BEL IRMÃ DULCE LTDA

UND
70.s00,004,7 215.0001
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RIQU

SSP/SE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ÂREIA BRANCA

interposição de recu rso, decaiu-se do direito ao mesmo.

\ r.,o.xrÀ l.ohJ UÂú'v.J lJg^Uu^-6
aUfõiosro rõsCr6ÊNro LTDA, inscrita no 6NPJ 07.662.790/0001-10, presentada

pela Senhora MARIA IZABEL MARiIRES NASCIMENTO, portadora do RG 2314394-0
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