MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

Ata 1
Processamento licitação nº 024/2016 – Pregão Presencial nº 013/2016 – Processo Administrativo nº 2195/2016
Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 14h00min, reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio, designados pela portaria 2709/2016, para os procedimentos inerentes a licitação em epígrafe. Recebidos, mediante
protocolo, os invólucros nº 01 e nº 02. Declarado encerrado o prazo para recebimento de invólucros contendo proposta e/ou
documentos. Manifestou interesse nesta licitação a empresa SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
RETALHISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0001-33. Credenciou-se para representar a licitante o Sr. Vanius
Antonio Delagustini, portador do RG nº 4039074275 SSP/PC RS, inscrito no CPF sob nº 483.067.620-53, residente em BR
116, km 164, Bairro Galópolis – CEP 95090-050 – Caxias do Sul. Aberto o invólucro nº 01. A licitante apresentou
apresentou a declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios; proposta atende os requisitos mínimos; analisada a
proposta restou classificada quanto aos aspectos gerais. A ausência de pluralidade de licitantes não permitiu a realização da
sessão de lances. O valor ofertado na proposta e o valor negociado, a Bandeira e o nº registro na ANP constam na tabela I,
abaixo:
Item
01

Descrição

Ocorrência

Óleo Diesel BS500, Bandeira Petrobras, Registro na ANP
197308

Proposta
Negociado

Licitante
Serra Diesel
2,89
2,87

Valor de R$ 2,87/litro aceito. Licitante declarada vencedora. Considerando que a licitante vencedora é a mesma que forneceu
tanque e bomba, em sistema de comodato, no Registro de Preços anterior, não há de se falar destes equipamentos, pois já
estão instalados e funcionando. O representante da licitante registra que será procedida aferição dos referidos equipamentos.
Aberto o invólucro nº 02. Analisada a documentação nele contida, a comissão concluiu que atendeu plenamente ao requerido
no edital. Licitante HABILITADA. Nenhuma intenção de apresentar recurso à fase da proposta nem à fase habilitatória. Nada
mais havendo a tratar, esta ata, após lida, foi aprovada e assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante da
licitante. Sessão encerrada às 15h48min.
Pregoeiro e Equipe de Apoio:

Vicente Alenir da Silva

Licitantes:

SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA LTDA.

Cristina Scalcon

Mariana dos Reis Pinto

Portaria nº 2709/2016 de designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio disponível no endereço de hiperlink:
https://drive.google.com/file/d/0B_uzd-XDGYXmU3F6WlRseEpzMjg/view?pref=2&pli=1
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