
ATA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 03/2015

PROCESSON' 13/2015

IVANILTON ALCANTARA & CIA. LTDA,
Ivanilton Alcantara dos Santos, RG03.497.902-64

TERERANCISCOSILVAFILHO
EMBRO)

Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015, às10:00 horas reuniram-se na sala das Comissões, os

membros da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº OS/2015,

composta pelos servidores~oão Roberto Nascimento Andrade (Presidente), Periton Francisco

Silva Filho (Membro) eTeresa Cristina da Costa Baião (Membro-5ubstituto)para abertura da

sessão pública cujo objeto é: contratação de empresa do ramo especializado, para o

fornecimento parcelado de combustível para atendimento de necessidades operacionais da

Câmara Municipal de Valença. Foram convidadas as empresas: ORGANIZAÇÃO GUAIBIM LTDA,

CNPJ 01.878.111/0001-68; BRANUNES COMERCIO DE COMBUSTíVEIS LTDA, CNPJ

05.333.290/0001-09 E IVANILTON ALCANTARA & CIA. LTDA, CNPJ 09.224.069/0001-73.

Compareceu apenas a empresa IVANILTON ALCANTARA & CIA. LTDA, OIPJ 09.224.069/0001-

73 representada por Ivanilton Alcantara dos Santos RG 03.497.902-64.Tendo em vista que foi

realizada uma dispensa de licitação referente ao objeto desta li:itação, em caráter

emergencial, com término para o fim do presente mês, a Comissão entendeu que uma 2º

chamada geraria prejuízo a Administração face a urgência de Contratação, sendo assim, deu-se

prosseguimento ao Certame.O Presidente da CPL abriu a presente sessão, apresentou os

demais membros desta Comissão e prosseguiu com a apresentação dos respectivos

documentos de identificação. Efetivou-se o credenciamento, em conformidade com as

disposições do ato convocatório. Ato contínuo, a CPL recebeu os envelopes do licitante,

abrindo o envelope 1 - Habilitação. Verificou sua conformidade com as exigências editalicias.

Em ato contínuo,foi aberto o envelope 2 - Proposta de Preço. A empresa IVANILTON

ALCANTARA & ClA. LTDA, CNPJ 09.224.069/0001-73 apresentou o preço global de R$

14.200,00 (Quatorze mil e duzentos reais). Após a análise da proposta, foi declarada vencedora

do certame a empresa IVANILTON ALCANTARA & CIA. LTDA, CNPJ 09.224.069/0001-73 .Nada

mais havendo a tratar, o Presidente da CPL declarou encerrada a presente sessão e foi lavrada

a presente ata, que segue assinada pelos membros da CPLe demais presentes.
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