Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde
Estado do Mato Grosso
C.N.P.J. nº. 37.465.556/0001-63

PREGÃO Nº. 004/2009
PROCESSO Nº. 741/2009
OBJETO – AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
COM ENTREGA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO
DE NOVA MONTE VERDE.
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Ao(s) trinta dias do mês de abril do ano dois mil e nove ás 09:00 horas na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, reuniram-se os servidores : Karla Beatriz Bernatzky- Pregoeira,
Alessandra Marta do Nascimento e Wildson Rodrigues Baracho, - Equipe de Apoio, instituída pela
Portaria nº. 09/2009 de 10 de março de 2009, com a finalidade de proceder a abertura e julgamento
do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 004/2009, nos termos do Decreto
Municipal nº. 059/2009, da Lei 10520/02 e subsidiariamente pela Lei 8666/93, para atender as
necessidades do município de Nova Monte Verde-MT no que diz respeito à aquisição de
combustíveis,
óleos
lubrificantes
e
filtros.
Dando início à sessão, a pregoeira fez a sua identificação e da equipe de apoio e deu início à fase de
credenciamento das empresas interessadas em participar do certame. Os credenciamentos
apresentados foram:
EMPRESA: AGUILERA AUTTO PEÇAS LTDA
CNPJ: 37.525.771/0010-01
REPRESENTANTE: BRUNO CORRÊIA
CPF: 977.085.341-00
EMPRESA: ZANELLA COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CNPJ: 00.656.619/0001-59
REPRESENTANTE: APARECIDO ZANELLA
CPF: 450.059.909-68
EMPRESA: APUY DERICADOS DE PETRÓLEO LTDA-ME
CNPJ: 05.125.312/0001-45
REPRESENTANTE: GIOVANI DA SILVA MARTINS
CPF: 960.575.561-00
Encerrada a fase de credenciamento das empresas interessadas e seus respectivos representantes,
devidamente aceitos, passou-se para a rubrica dos envelopes e abertura das propostas iniciais das
empresas participantes. Constatou-se um preço inicial total da proposta de R$ 58.359,84 (cinqüenta
e oito mil trezentos e cinqüenta e nove reais) da empresa Aguilera Auto Peças Ltda, sendo
participante apenas do Lote nº. 01- Itens com entrega na Sede do município; de R$ 21.756,00 (vinte
e um mil setencentos e cinqüenta e seis reais) da empresa Apuy Derivados de Petróleo Ltda, sendo
esta participante apenas do lote nº. 02- Itens com entrega no distrito de São José do Apuy, porém
sua proposta foi apresentada sem a assinatura do proprietário da empresa, o que faz com que fique
sem efeitos junto ao certame, ficando portanto desabilitada no mesmo; e de R$ 562.896,24
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(quinhentos e sessenta e dois mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) da
empresa Zanella Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, sendo particante nos dois lotes da
licitação. Iniciou-se então a fase dos lances com as empresas habilitadas, Aguilera Auto Peças Ltda
e Zanella Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda. Após negociação, chegou-se ao total geral
dos lotes da licitação no valor de R$ 545.800,35 (quinhentos e quarenta e cinco mil e oitocentos
reais e trinta e cinco centavos), sendo R$ 485.801,40 (quatrocentos e oitenta e cinco mil oitocentos
e um reais e quarenta centavos) da empresa Zanella Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda e
R$ 38.242,95 (trinta e oito mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) nos
itens do lote 01 e R$ 21.756,00 (vinte e um mil setecentos e cinqüenta e seis reais) da empresa
Zanella
Combustíveis
e
Derivados
de
Petróleo
Ltda
no
lote
02.
Encerrada a fase de negociação a pregoeira iniciou a abertura do envelope de documentação das
empresas participantes, estando estes de acordo com as exigências constantes no edital do presente
certame licitatório. Feito isso, foi solicitado aos representantes das empresas participantes se havia
interesse em interpor recursos contra algum dos atos praticados durante a sessão do pregão
presencial nº. 004/2009, afirmando estes que não havia tal interesse. Diante disso, a pregoeira
adjudicou os itens conforme planilha de negociação constante em anexo ao processo, pelo preço
ajustado às empresas Aguilera Auto Peças Ltda e Zanella Combustíveis e Derivados de Petróleo
Ltda, dando o prazo legal para que as planilhas de preços sejam reestruturadas com os preços
ajustados
na
presente
sessão.
Eu Alessandra Marta do Nascimento, membro da equipe de apoio, lavrei a presente Ata que vai
assinada pela pregoeira e Equipe de Apoio.

_____________________
Karla Beatriz Bernatzky
Pregoeira oficial

_________________
Wildson R. Baracho
Membro Equipe de Apoio

________________________
Alessandra M. do Nascimento
Membro da Equipe de Apoio
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