CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Biênio 2017/2018
ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2017
Ata do Pregão Presencial nO.00112017 - Credenciamento, Análise de Propostas, Lances Verbais, Habilitação e Adjudicação. Aos oitavo dia do
mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, a partir das 12hl5min, no Plenário da Câmara de Vereadores de Marilândia/ES, fizeram-se
presentes a Pregoeiro Cleornir de Azevedo Zandominghe, nomeada pela Portaria nO. 019, de 19/0112017, auxiliado pela equipe de apoio
formada pelos funcionários Isadora do Carmo Junca e Isabela Calvi, para conduzir a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão n.o 00112017, tem
por objeto aquisição de combustível (gasolina comum) aos Vereadores da Câmara Municipal de Marilãndia/Eâ, pelo período da data da
assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2017. No horário definido no Edital o pregoeiro deu como aberta a Sessão Pública de realização
do Pregão, procedendo-se inicialmente o período de identificação e credenciamento da empresa licitante e seu representante
legal, que
atendeu as exigências relacionadas ao item do Edital. O pregoeiro informou ao representante da empresa presente, as regras da licitação
conforme o Preâmbulo do Edítal e ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, ímplicaria na preclusão do
direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. Apresentou os devidos elementos necessários à participação no certame à seguinte
empresa, a partir daqui denominadas de licitante e seu respectivo representante:

I

I

Empresa: Posto Marilândia LTDA ME

Representante:

Caio Dadalto ParteIli

O Pregoeiro iniciou, imediatamente, a abertura do envelope da proposta de preço da empresa credenciada, verificando o atendimento das
condições estabelecidas em Edita!. A proposta foi submetida à análise pela Equipe de apoio deste Pregão. Analisada a proposta, verificou-se
que a empresa apresentou a proposta em acordo com as normas editalícias. A seguir, o Pregoeiro e a equipe de apoio, fizeram a classificação
da proposta inicial e após a etapa de lances do pregão.
QUANTIDADE

ESPECIFICAÇAO

DOS SERVIÇOS

Lote I

Proposta

15.400 litros (quinze mil e quatrocentos
Licitante
Empresa: Posto Marilãndía LTDA ME

litros)

Gasolina Comum

Valor Total:

Proposta Inicial
R$ 3,98
R$ 61.292,00 ( sessenta e um mil
duzentos e noventa e dois reais)

Em resa: Posto Marilândia LTDA ME
R$ 3,98
O Pregoeiro declarou a empresa vencedora, conforme registrado nas tabelas que integram esta Ata. Concluídos os procedimentos relativos ao
Pregão n' 00112017, do Regulamento do Pregão, e considerando que: 1) a proposta da empresa vencedora satisfizeram às exigências de edital;
2) a empresa vencedora foi considerada habilitada quanto à documentação exigida; 3) os preços ofertados estavam dentro dos limites
estabelecidos por esta Câma
unicipal de Marilândia/ES; o Pregoeiro adjudicou o objeto desta licitação às empresas retro indicadas. Nada
mais havendo, foi lavrada esta At .
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Isabela Calvi
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