
    Ata de Realização do Pregão Presencial N o 0005/2012  

 

Às quatorze horas e quinze minutos dia 12 de fevereiro de 2012, reuniu-se o Pregoeiro Tenira de 

Castro Pereira e respectivos membros da Equipe de Apoio para, em atendimento às disposições contidas 

na Lei Federal no 10.520, de dezessete de julho de dois mil e dois, na Lei Estadual no 12.337, de cinco de 

julho de dois mil e dois, com aplicação subsidiária da Lei no 8.666, de vinte e um de junho de mil novecentos 

e noventa e três, Lei Complementar no 123 de quatorze de dezembro de dois mil e seis e Resolução CPF nº 

017/2006 e demais normas legais federais e estaduais vigentes, realizar os procedimentos relativos ao 

Pregão no 0006/2012, que tem por objeto contratar empresa fornecedora de combustível (álcool e gasolina) 

para os veículos da SC Parcerias.  

 

Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão, 

em seguida efetuou-se o credenciamento dos interessados:  

 

(1)Posto de Serviços Ilhabela LTDA CNPJ 04.094.401/0001-09 representado pelo Sr. Erides 

Oliveira- CPF: 178.498.109-53  

(2)Posto Galo LTDA CNPJ 81.326.258/0003-46 representado pelo Sr. Ângelo de Amaral Brasil - 

CPF: 007.859.089-27 

(3) Posto Parque São Jorge LTDA  CNPJ 09.135.347/0001-16,sem representante na sessão. 

 

O Posto Santa Mônica LTDA CNPJ 00.889.225/0001-40 não enviou o envelope de credenciamento 

(envelope nº 3) em desacordo com o item 1.2.2 do edital. 

 

Em seguida, os envelopes contendo as propostas (envelope no 1) foram abertos, lidos e rubricados 

pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio, sendo registrados os preços ofertados para os lotes 1 e 2.. 

As propostas dos licitantes Posto Ilhabela LTDA, Posto Galo LTDA e Posto Parque São Jorge LTDA 

foram julgadas e classificadas. Não houve lances verbais, restando vencedora a proposta da licitante Posto 

Ilhabela LTDA conforme o anexo I juntado à ata.  

 

 

 

___________________________________ 
Tenira de Castro Pereira 

___________________________________ 
Guilherme Pereira Oliveira 
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Victor Hugo Baumgarten 
Equipe de Apoio – SC Parcerias 

 

___________________________________ 
Representante da empresa 

___________________________________ 
Representante da empresa 

  

  
 


