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ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2020. 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL. 
TITULO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE 
COMBUSTÍVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE 
VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO POR ITEM” 
DATA ABERTURA: 16 (DEZESSEIS) DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09:00 (NOVE) HORAS. 
 
As nove horas do dia dezesseis de dezembro do ano de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões 
da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Divisa Alegre, situadana 
Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG, realizou-se a sessão pública 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as 
documentações de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 034/2020, cujo objeto é aquisições de combustíveis que serão utilizados 
para abastecimento da frota de veículos desta municipalidade. 
 
Presente a Pregoeira Geilza Alves Costa e a Senhora Nicolle Bispo Coutinho membro da 
equipe de apoio. 
 
Presente, também, o representante da seguinte empresa licitante: 
 

EMPRESA / REPRESENTANTE CREDENCIADO 
POSTO E ACESSÓRIOS 116 LTDA – ME, CNPJ nº 04.837.210/0001-90, estabelecida à Rua 
Baraúnas, nº 550 – centro na cidade de Candido Sales/BA, Cep: 45.157-000, representada 
pelo Sr. Carmelito Batista de Oliveira Filho  portador do CPF: 553.004.215-53. 
REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA, CNPJ nº 20.415.295/0040-80, estabelecida à 
Rodovia BR 116,KM 2, s/nº, Zona Rural  na cidade de Divisa Alegre/MG, Cep: 39.995-000, 
representada pelo Sr. Marcus Wenner Ribeiro de Souza  portador do CPF: 103.683.796-
39. 

 
Dando início a sessão, a Pregoeira recebeu as declarações de cumprimento dos requisitos de 
Habilitação, bem como, os envelopes contendo as propostas de preços e as documentações 
de habilitações (envelopes nº 01 e 02) das mãos dos representantes credenciados. 
 
O credenciamento teve a duração de (0:15) quinze minutos. 
 
Após, a Pregoeira procedeu à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 
verificando as conformidades das mesmas com as exigências do edital, constatando que as 
propostas apresentadas pelas empresas atende aos requisitos do edital. 
 
Os representantes das empresas participantes e a equipe de apoio, vistaram a propostas 
apresentadas. 
 
Ato contínuo, a Pregoeira promoveu a classificação das empresas credenciada na forma 
como segue o mapa, para o início dos lances verbais. 
 
Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com 
os representantes das empresas licitantes conforme os critérios estabelecidos no referido 
edital. 
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Encontram-se anexo a presenta ata Mapa de Apuração de Lances e Resultado Final. 
 
A Pregoeira procedeu à abertura dos envelopes contendo as documentações de habilitação 
das empresas POSTO E ACESSÓRIOS 116 LTDA – ME e REDE DOM PEDRO DE 
POSTOS LTDA. 
 
Após as conferencias a Pregoeira neste momento declara classificadas as empreses 
presentes em relação a menor preço ofertados e negociados após conferencia das médias 
presentes em Edital Pregão e documentações de Habilitações. 
 
A Pregoeira informa que o presente processo será encaminhado ao Setor Jurídico para 
análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do processo licitatório processado até o 
presente momento. 
 
Neste momento as empresas/proponentes participantes desistem da possibilidade de 
interposição de recurso. 
 
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 11horas e 30 minutos. Eu, 
Geilza Alves Costa, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio, e pelos representantes das 
empresas/proponentes que permaneceram até a lavratura da mesma. 
 
 
GEILZA ALVES COSTA – Pregoeira: ___________________________________________ 

 
 
NICOLLE BISPO COUTINHO 
Equipe de Apoio ___________________________________________________________ 
 
 
 
POSTO E ACESSÓRIOS 116 LTDA – ME. 
Sr.Carmelito Batista de Oliveira Filho _____________________________________________ 
 
 
 
REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA  
Sr. Marcus  Wenner Ribeiro de Souza ____________________________________________
 
 
 
 
 


