
Estado do Parír
GOVERNO MUNICIPAL Dtr ITAITUI}À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

ATA DE I{trALIZ.{ÇAO I)O PRE(;AO PtU,StiINCIAL

As 09:30 do dia l0 de Agosto de 2018, na sala de reuniões da Cornissão de Licitação, reunirarn-se o(a) I'regoeiro(a)
e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo fls propostas de
preços e documentação, cujo objeto é Aquisição de óleo diesel para serem utilizados na recuperação de pontos
críticos na Rodovia Transgarimpeira, no Município de Itaituba-PA.. O(A) I'regoeilo(a) iniciou a sessiro esclaleccrrdo
aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatanrcnte o(a) Plegoeiro(a) solicitou aos Srs.

representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou ;.rloctttirçài' plta
credenc iamento.

Participarant deste ceúame a(s) licitante(s) abaixo relacionaria(s). com seLr(s) respeotivo(s) r'epresentarllc(s)

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

ltem: 0000i - OLEO DIESEL COMUM

Quantidade: 136.608,000 Unldade oe for:necrnento: LITl,ar

* OBS.: Participaram deste item os iicitantes abai>ro se-t.,:toÍtaCcs, c..:
suas respectivas propostas. As propostas assinalaiás lc:n i-) i ai..,

classificadas e os pr oponenr.c.; -onvocà ios pê í o I :; .e oe . ,.
As propostas assina.Ladas com (D) foram desclassiflcades pe_.t(a)
Pregoei-ro (a). Os fances para este item foram efetuados pelo Fi.EÇO
UNITARIO.

Prop. Base LEAL E LEAL LTDA RS 3,590 -

\ HabjiitaÇão LEAL E LEAL LTDA, DalLat lA/C8/2A18 às 10:52:r-a6

Dec.vencedor LEAL E LEAL LTDA, Deta: IA/C8/2C18 às 10:52:C9

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela eú.presa LEAL E L'AL i,1DÀ.
Considerando que ninguém r0anifestou inLenÇãc de interpor recurso, c ia)
Pregceiro (a) adjudicou o ltem 00001 à licitante LEAL E LEÀ.L LTD.q en ta/aBi2aiB
às 1t.):52:16-

1t,^m: 00002 - OLEO DIESEL S-10
Quan.idade: 421 .152, AAA

OBS.: Pa-rticiparam deste iaem os ficitantes abarzo sefecrcnadcs, c'nL
suas respect_ivas propostas. As proposLas ass.inaj_adas com (*) Iorarnclasslficadas e os proponêntes convocados para a fase de lar:es-
As propostas assinafadas com (D) foram desclassificadas
Pregoeiro(a) . Os lances para este item foran efetuados pêI
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Estrrdo tlo Parri
GOVEIà\O NIUNICIPAL DI' ITAI'TUIIA
PI'E T'E I1'U ITA MUNICIPAL DI] I'IAI'IUI}A

UNITÁR]O.

Prop. Base LEAL E LEAL LTDA R$ 3,100 '

NegociaÇão LEAL E LEAL LTDA 1S 3,4'

HabilitaÇão LEAL E LEAL LTDA, Data: 7A/AE/2AlB às 10:52:11

Dec.vencedor LEAL E LEAL LTDA, Data: 1A/A8/2AlB às 10:52:18

Após ser definido o menor preÇo unitário, cotado pela empresa LEAL E LEAL LTDA.
Considerando que ninguém manlfêstou intenÇão de interpor recurso, . Ía)
Pregoeiro(a) acijudicou o item 00002 à licitante LEAL E LEAL LTDA en 10/03'rC13
às 70152i22.

- trl€du nrais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e

representantes plesentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerraclos os trabalhos, agradecendo a presença de 1odos.

FUN*ÇÀO NO]'1E

Pregceiro (a) RONISON AGUIAR HOLÀNDÀ

Equipe apor.) ERONIÀS GOMES LEAL

s -t^>aallú\

PÀRTICI PANTE (S ) DO CERTAME

LEAL E LEA: LTDA
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