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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRATOS

ATA DE SESSAO PUBLICA PARA
CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DOS

HABILITAÇÃO E JU-LGAMENTO FINAL,
REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO

23/2019

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às oito horas,
reuniu-se o Pregoeiro Substituto, nomeado pela Portaria no 3L9/2O!9, para proceder à

abertura da sessão referente ao Pregão 23/2079, o qual tem por objeto o Registro de
preços visando realizar a contratação de empresa para realizar o fornecimento de
combustíveis derivados de petróleo, destinados aos veículos das Secretarias do
Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste
Município, Demonstrou interesse em participar, solicitando o resgate do edital a empresa
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA. No presente dia, constatou-se o comparecimento
da empresa AUTO PoSTO NASCIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ 07.662.790/000I-10,
interessada em participar credenciando a Sra' Ii|ARIA IZABEL MARTIRES
NASCIMENTO, portadora do RG 2.314.394-0 SSP/SE. Foi constatado que o licitante
atendeu ao pressuposto de credenciamento, o pregoeiro então, solicitou-lhe a

"Declaração de ciência e cumprimento dos requisitos de habilitação" do mesmo ato, bem
como o ênvelope "1" "Proposta de Preços". Por conseguinte, o Pregoeiro procedeu à
abertura do invólucro e leu os valores e a conformidade dos critérios exigidos no

instrumento convocatório, sendo constatado que fOram atendidos os termos do edital,
portanto, declarada classificada a proposta. Na sequência, deu-se início à fase de lances,
e o Preg oeiro que os solicitou verbalmente, tendo obtido os melhores preços, a partir de

ne oc ra ões diretas com o representante da licitante ando ao resultado ue:che

DESCRIÇAO DO PRODUTO QTD

Gasolina comum

O montante licitado perfaz o valor global de R$ 1.993.040,08 (Um
noventa e três mil, quarenta reais, e oito centavos). Em seguida, o

licitante o envelope "2", contendo os documentos de habilitação' A

milhão, novecentos e
pregoeiro solicitou da
pós análise minuciosa

identificou-se que foram cumpridas as exigências editalícias'
Sendo assim, sagrou-se vencedora deste certame a empresa AUTO POSTo
NASCIMENTO LTDA.
Depois de declarado o vencedor, não havendo manifestação imediata e motivada da

intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo.
Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente, com a Equipe de
Apoio e licitante p resen te.
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Licitante:

^1,$d"Yà"à+J'"h#".#f+* no cNpr 07.662.7s0/ooot'to,
representada pela Sra. MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO, portadora do RG

2.314.394-0 SSP/SE
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