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Araci

Licitações

Câmara Municipal de Araci
Estado da Bahia
ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020
Às nove horas e dez minutos do decimo oitavo dia de fevereirodedois mil e vinte na sala
de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores, situada na Rua sete de setembro, s/n,
centro – Araci/Bahia, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação,
apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº
001/2020 em referência. Objeto: contratação de empresa para aquisição de
combustível tipo gasolina comum, para o abastecimento dos veículos alocados na
Câmara Municipal de Vereadores de Araci, conforme edital e seus anexos. Presentes
a Pregoeira,Valeria Goes Santos Sena, os membros da equipe de apoio nomeados pelo
Decreto n° 002/2020, que estes subscrevem. Presente, também, o representante da
sociedade empresarial licitante, conforme relação abaixoda empresa declarada
credenciada:
EMPRESA CREDENCIADA
POSTO ESTRELA DO NORTE LTDA, inscrita no CNPJ. Nº 13.701.119/0001-33, com
sede a Rua Intendente Jose Tomaz Barreto, nº 35, centro – Araci – BA, representado
pelo seu Procurador o Sr. Michael Cruz de Andrade, portador daCNH
n°02736831905/BA.
Dando inicio à sessão, a Pregoeirarepassou os documentos pertinentes ao
credenciamento, sendo aberta a palavra aos presentes, tendo os mesmos recursado ao
direito de protestar, adiante recebeu as declarações de cumprimento dos requisitos de
habilitação, bem como o envelope contendo a proposta de preços e a documentação de
habilitação das mãos do credenciado. Em seguida, a Pregoeira abriu os envelopes
contendo as propostas de preços e realizou a classificação da empresa (menor preço),
cujos valores foram os especificados da seguinte forma:
EMPRESA LICITANTE
VALOR COTADOORDEM CRESC.
POSTO ESTRELA DO NORTE LTDA
101.860,00
Tendo em vista que apenas uma empresa se fez presente assim como a necessidade em
adquirir o combustível, para garantir o deslocamento dos funcionários e vereadores desta
casa legislativa, resolve classificar a proposta para a etapa de lance com os valores
apresentado, adiante foi a mesma passada ao crivo dos presentes, sendo aberta a
palavra onde nenhuma falha foi observada em relação à mesma. Em continuidade ao
certame, abriu-se a fase de negociação direta com a licitante classificada conforme os
critérios estabelecidos no Edital.
MAPAS DE LANCES
LICITANTE
1ª RODADAREGISTRO
POSTO ESTRELA DO NORTE LTDA
100.980,00
A empresa alegou que em virtude dos diversos aumentos feitos pelo governo federal, não
poderia reduzir mais o valor, aja visto que o prazo de fornecimento será até 31/12/2020,
tendo em vista que o mesmo ficou abaixo do nosso estimado, resolve classificar a
proposta da citada empresa, assim como em virtude da urgência em se adquirir o
combustível para garantir o abastecimento dos veículos que prestam serviços a esta casa
legislativa. Ato continuo, procedeu-se à abertura do envelope contendo a documentação
de habilitação da licitante que ofertou o menor preço, sendo verificado que a empresa
apresentou sua comprovação de regularidade, ademais tendo a empresa em
conformidade com as exigências do Edital. Em razão disso a Pregoeira resolveu declara
VENCEDORA e ADJUDICAR o objeto do certame para a Empresa POSTO ESTRELA
DO NORTE LTDA, inscrita no CNPJ. Nº 13.701.119/0001-33, por ter realizado o lance de
menor preço no valor Global de R$ 100.980,00 (cem mil novecentos e oitenta
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reais).Consultado os presentes, nada houve a registrar em ata. Consultado pela
Pregoeira sobre o interesse em interpor recurso, os presentes renunciaram a este direito.
Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais
havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 09:21min. Eu, Valeria Goes Santos
Sena, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme,
segue assinado por mim, equipe de apoio e pelo representante que permaneceu até a
lavratura do mesmo. No dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte.

Valeria Goes Santos Sena
Pregoeira oficial da Câmara de Vereadores de Araci

Edvan Almeida de Paula
Membro de Apoio

EMPRESA:

POSTO ESTRELA DO NORTE LTDA,
Sr. Michael Cruz de Andrade- Procurador
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