ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENC
001/2020-CMC- PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO D
DOCUMENTAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO, PROPOSTAS DE PREÇOS E
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
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Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2020, às lOhOOmin (dez) horas, na sala de
reuniões da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Cruz, sito à Av. deputado
Amadeu Filomeno, s/n°, nesta cidade de Cruz - Ceará, reuniu-se a Pregoeira Sra.
EMANUELLY NASCIMENTO RIBEIRO, juntamente com a equipe de apoio, para
recebimento das declarações e envelopes de propostas de preços e documentos de
habilitação das licitantes interessadas em participar do Pregão Presencial n° 00112020CMC - Aquisição de combustível (gasolina comum) e lubrificantes para motor em
proveito dos veículos da Câmara Municipal de Cruz. A Pregoeira abriu a sessão, a
qual constatou-se a presença de apenas um licitante, procurador da Empresa:
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, a senhora Raquel Araújo
Rocha, portadora do RG: 200701905169 SSP/CE e CPF: 026.285.653-07, que após ter
atendido as exigências do credenciamento e condições de participação, assinou a lista de
Presença estando apta a participar do certame. Logo após, a Pregoeira informou que
abriria o envelope de propostas de preços. Aberto o envelope de propostas de preços, a
mesma foi colocada à disposição da licitante, para que fosse rubricada, que após
devolvida, a Pregoeira informou que iria verificar quanto aos aspectos técnicos e
conforme as especificações mínimas exigidas.
A proposta foi aprovada, e registradas no Quadro de Controle de Propostas/Lances e
estando classificada, passou-se para a fase dos lances ofertados e possível negociação de
menor preço. A Empresa apresentou lances, que confrontados com os preços máximos
admitidos pela Gestão desta Câmara, e tendo sido dentro das conformidades do
orçamento estimado a proposta foi aceita e a Pregoeira então abriu o envelope de
habilitação da licitante, para conferir, analisar e verificar as documentações
apresentadas, constatando-se que a empresa estava habilitada, por ter cumprido todas as
exigências da habilitação.
Facultada a palavra à licitante para manifestar-se, declarou não haver nenhum interesse
de interpor recursos, renunciando assim do prazo que lhe é concedida pela legislação.
A Pregoeira, então anunciou a licitante vencedora do certame, conforme segue:
1) BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ.:
03.367.057/0001-11, com o valor total de R$ 44.380,00 (Quarenta e quatro mil
trezentos e oitenta reais), conforme quadro de vencedores em anexo aos autos do
processo.
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Nada mais havendo a registrar, deu-se por encerrada a sessão do Pregão às 10h50min
(Dez horas e cinquenta minutos), sendo lavrada a presente ata que vai assinada pela
Pregoeira, Equipe de Apoio e licitante presente, para surtir seus efeitos legais.
Cruz-CE, 10 de Fevereiro de 2020.

Pregoeira - Emanuelly Nascimento Ribeiro:
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Membro de Apoio - Maria Queiliane de Araújo v771
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LICITANTE:

1 -BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA- CNPJ.: 03.367.057/0001-11:
,:::zaú~cha (Procurado.-a)
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