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As 0g:00 horas do dia 11 de outubro de 2019, na sala de reuni6es da comissSo de Licitagdo'

reuniram-se o pregoeiro: Mauricio Rocha ou. ctugur, e respectivos mernbros da Equipe de Apoio: Gilm6rio

da Silva Cardoso e Francisco Edilson Oliveirala Silva, nomeados pela t9{Tu de n" 68712019' em

atendimento irs disposigdes contidas na Lei-Federal 10.520 de 17 dq julho de2002 e alterag6es posteriores'

para rearizagao do pregao presencial n ooqlzorq, cujo objeto 6 coniratagao de empresa especializada pua

Fornecime,nto de Combustivel, para atender a demania da Cimara Municipal de Coelho Neto' Conforne as

disposigoes contidas no Edital, b pregoeiro abriu a sesslo priblica para credenciamento da ernpresa presente:

G Do N LoBo JUNIoR, CNPJ n"07.32g.018/0001-66, representada neste ato pelo sr. Francisco Lopes da

Silva, CPF: 449.298.383-04.
Ap6s confer6ncia dos documentos de Credenciame,nto, foi constatada a regularidade da empresa'

v

ficando dessa forma CREDENCIADA'
Procedeu-se a aberhra do envelope contendo

constatada a regularidade das proposta, sendo considerada

proposta no mapa de negociagSo abaixo: 
ApA DEIIEGOCIACAO

a proposta de prego da ernpresa presente, foi

CLASSFICADA. Ato continuo foi langada a

Ap6s a tentativa de negociagao de prego., o Pregoeiro passou para an6lise dos documelrtos de habilitagdo da

empresa, G DO N LO}O nn.UOli, ap6s an6li-se, o Pigoeiro verificou que a empresa atendeu a todos os

itens do edital ficando dessa forma UabU,ffepA, e vencedora do seu respectivo item'

o Pregoeiro, no ato de suas atribuig6es, perguntou ao representante presente, se desejaria constar algo em

ata, por6rn nio houve manifesto, perguntou aLda se desejari a t.*lizu alguma interposig6o de recurso diante

das ag6es do Pregoeiro, por6m, o ,rprrr.nOrrt. JeC[nou do direito de interpor recurso' Nada mais havendo a

tratat,lawou-se a presente ata que var assrnada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e representante presulte'

Licitantes:

@esa ndo fez negociagao de Prego'

G po N LoBo JtlNIoR
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TERMO DE ADJUDICAQAO DO PREGAO PRESENCIAL N" 009/2019 I " . tb
:- . "- '-

Ap6s analisado o resultado do PregSo Presencial n' 009/2019, o Pregoeiro, Sr.

Mauricio Rocha das Chagas, adjudica ao licitante vencedor do respectivo item, conforme indicado

no quadro abaixo, resultado da adjudicagEo.

RESULTADO DA ADJUDICAQAO

Item Adjudicado i empresa G DO N LOBO JUNIOR - EPP

COELHO NETOA{A,14 de Outubro de 2019'

Pregoeiro

Item Descrigio Unidade Quantidade Valor
unit6rio

Valor Total

I Gasolina
Comum

Litro 13000 R$ 4,99 R$ 64.870,00

VALOR ADJUDICADO R$ 64.870,00


