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Um novo caminho.

ATA DA SESSÃO DO PREGÁO PRESENCIAL N.° 2017
Aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito) às 09:00 (nove horas), na sede da Prefeitura
Municipal de Boa Viagem, situada à Praça Monsenhor José Cândido, n° 100 - Centro - Boa Viagem - Ceará, CEP.: 63.870000, reuniu-se a Comissão de pregão nomeada pela Portaria n.° 10.01.001/2018-GAB/PMBV de 10 de Janeiro de 2018,
composta pelo Pregoeiro: Sr. JACKSON FERREIRA DANTAS e sua equipe de apoio: Sra. Antonia Sônia Vieira Carneiro e
Sra. Januilma Chaves Vieira - membros da equipe de apoio, com a finalidade de dar continuidade, aos procedimentos de
recebimento dos novos documentos de habilitação relativa a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.°
2017.12.18.1-PP, cujo o objeto é a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) E BOTIJÃO
VAZIO DE INTERESSE DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM CONFORME
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
Às 09:15 (nove horas), o Pregoeiro deu continuidade a Sessão conforme firmado em Ata de 02 de janeiro de 2018.
Compareceu(ram) a esta sessão, representante(s) de 01 (uma) empresa(s), sendo ela(s):
PROPONENTE
REPRESENTANTE LEGAL
BOA VIAGEM COMERCIAL DE GÁS EIRELI - WELLINGTON VIEIRA FREITAS
EPP

CPF
057.159.693-28

Dando continuidade, compareceu ao certame o Sr. WELLINGTON VIEIRA FREITAS, o qual apresentou instrumento de
procuração, o qual foi acatado por este pregoeiro, por está em conformidade com o que determina a lei, entregando assim
um novo conjunto de documentos de habilitação. O pregoeiro em conjunto com sua equipe de pregão, verificou toda
documentação e após análise, declarou a empresa BOA VIAGEM COMERCIAL DE GÁS EIRELI - EPP, Habilitada e
vencedora do Item 05, no valor de R$ 140.703,90 (cento e quarenta mil, setecentos e três reais e noventa centavos), por
atender os dispostos previstos no Edital. Passando assim para o ITEM 06 - Novamente o pregoeiro abriu negociação
diretamente com o licitante, afim de obter um melhor preço para a administração, porem o mesmo optou por manter seus
preços iniciais, alegando que os mesmo encontravam-se dentro das margens de mercado, o qual foi arrematado no valor de
R$ 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinqüenta reais), pela empresa BOA VIAGEM COMERCIAL DE GÁS EIRELI - EPP,
conforme MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS INICIAIS. Passando para o ITEM 07, o qual foi arrematado no valor de R$
13.320,00 (treze mil, trezentos e vinte reais), pela empresa BOA VIAGEM COMERCIAL DE GÁS EIRELI - EPP, conforme
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS INICIAIS. Passando para o ITEM 08, o qual foi arrematado no valor de R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), pela empresa BOA VIAGEM COMERCIAL DE GÁS EIRELI - EPP, conforme MAPA
COMPARATIVO DE PREÇOS INICIAIS.
Encerrada a sessão o PREGOEIRO concedeu a palavra os presente a se manifestar(em) sobre a intenção de interpor
recurso, o(s) representante(s) da(s) empresa(s) respondeu(ram) prontamente(s) que “não”. O PREGOEIRO deu por
encerrada a presente ata que lida e achada em conforme vai assinada pelo PREGOEIRO, equipe de apoio. Recomenda que
seja(m) adjudicado(s) o objeto do presente Pregão. O Sr. PREGOEIRO emtão, após dar a palavra ao presente para se
pronunciar sobre o julgamento da licitação, não tendo nenhuma rbjeção, concordando, portanto, com o resultado, e, nada
mais havendo a tratar, declarou encerrada a reunião mandando layrar aqDre§Mfnte âta.
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