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ATA DE SESSÃO DE PREGÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 21/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2020
REGISTRO DE PREÇO Nº. 09/2020
TIPO: Menor Preço por Item

Às 09h00min horas do dia dezenove de maio do ano de dois mil e vinte reuniram-se o
Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, abaixo identificados e designados pelo Decreto nº4305/2020, para procederem às atividades pertinentes ao Processo Licitatório em
referência, do tipo menor preço por item, que tem por objeto, Registro de Preço para
aquisição futura e eventual de Diesel S10 e Diesel Comum com abastecimento na
bomba para atendimento da frota municipal - Município de São Gonçalo do Pará
conforme especificações detalhadas no respectivo Edital. Aberta a sessão, foi feito o
credenciamento, sendo credenciada a seguinte empresa: POSTO DO POVO LTDA, CNPJ
nº 06.316.504/0001-00, neste ato representado pelo senhor JOSÉ MARCOS DA SILVA
JÚNIOR, inscrito no CPF 084.126.996-37. Em seguida foram rubricados os envelopes
contendo as propostas e documentação passando a fazer a abertura dos mesmos. Assim,
o Pregoeiro e a equipe de apoio iniciaram os trabalhos. Analisados os preços
apresentados, os proponentes foram classificados e convocados para apresentação de
lances verbais, de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art. 4º, da Lei 10.520, de
17-07-2002. Constou-se, contudo que a empresa POSTO DO POVO LTDA, ficou
ganhadora dos itens 01 e 02 no valor total de R$ 471.350,00 (quatrocentos e setenta e um
mil, trezentos e cinquenta reais). Ato contínuo procedeu-se a abertura do envelope
contendo a documentação de habilitação do licitante ganhador e constatou-se que a
empresa está habilitada ao certame. O Pregoeiro informou ao representante presente que
a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importa na preclusão de direito de
recurso. Consultado o representante da licitante presente, este renunciou a este direito. Os
autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior, cuja planilha de
evolução dos lances consta em anexo a esta ata. Nada mais havendo a relatar, deu-se por
encerrada a reunião às 09h30min. Eu Júnio Augusto Faria, lavrei o presente registro.
Sendo assim, foi lavrada esta Ata, a qual será assinada pelos presentes abaixo
relacionados e que seja o Processo encaminhado à instância superior, para os devidos
procedimentos.
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