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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIALNº 02/2018 - Sessão Nº 001:1 - 
Abertura da Sessão: Às 11:00 horas do dia 29 de janeiro de 2018, reuniram-se no Salão 
Nobreo Pregoeiro RONIVAN CRAUZER e os membros da Equipe de Apoio: 
LeonoraZibell e  Vanusa MilkeCalderado Trindade, designados pela Portaria nº 34/2017, com 
base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para realizar os procedimentos relativos ao 
processamento do Pregão Presencial nº 02/2018, tipo menor preço, além dos estagiários da 
CMLT Graciely Schultz Bissoli Palácio e  Gustavo Kefler,do Assistente ParlamentarGilberto 
Storch e do Contador da CMLT Gilmar Vieira da Silva. Inicialmente o Pregoeiro declarou 
aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.2 - Credenciamento: 
Declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou ao licitante que 
apresentasse os documentos exigidos no item 4 do Edital. Depois de analisado os documentos 
pela Equipe de Apoio, foi considerada credenciada a empresa abaixo, com seu respectivo 
representante, não havendo registros de irregularidades: 

EMPRESA CNPJ/CPF REPRESENTANTE IDENTIFICAÇÃO 

CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME 03.961.925/0001-08 Carlos Alberto 
Schraiber 

076.188.577-33 

3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes: Em seguida o Pregoeiro 
solicitou que o interessado credenciado apresentasse a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos para habilitação, bem como que entregasse à Equipe de Apoio, os envelopes nº 1 
contendo a Proposta e o nº 02 contendo a habilitação. Antes de aberto pela Equipe de 
Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, todos os presentes rubricaram o envelope.4 - 
Da Classificação das Propostas:Aberto o envelope contendo a proposta o Pregoeiro 
franqueou o acesso de todos ao conteúdo da mesma e Pregoeiro e a Equipe de Apoio 
passaram à analise da adequação da proposta aos requisitos do Edital, considerando que a 
proposta não foi  indeferida, passou-se, então, à classificação da proposta de menor preço, 
sendo a única apresentada.Objeto:Aquisição de 3.000 (três mil) litros de combustível, tipo 
gasolina, que serão entregues de forma fracionada ao contratante, destinado a atender aos 
serviços administrativos da Câmara no exercício de 2018. 

CLAS. EMPRESA CNPJ/CPF PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

1 CARLOS ALBERTO SCHARAIBER ME 03.961.925/0001-08 4,33 13.470,00 

5 - Dos Lances  
5.1- Lances  
Tendo em vista que somente uma empresa compareceu à Licitação, o pregoeiro passou à 
negociação direta com a empresa, entretanto, não houve sucesso em redução, notadamente 
porque o preço já está adequado ao edital e com margem de lucro pequena para a empresa. A 
fim de constatar a total segurança de exequibilidade da proposta, ligou-se para o Auto Posto 
Laranjense, em contato com proprietária Kelly, a mesma informou que seu preço de bomba é 
de R$ 4,49, portanto, diferente do proposto às fls. 13 e 14, qual seja R$ 4,25. O Pregoeiro 
ressaltou ainda o afirmado pelo licitante de que a gasolina tem sofrido constantes aumentos 
sucessivos ao longo de 2017 e 2018 caminha no mesmo sentido, portanto, o preço de trinta 
dias atrás já não é mais o mesmo de hoje. Em virtude de atender ao especificado no edital, 
mais precisamente, ao tópico 6.8, bem como por ser abaixo do preço de bomba, fora vantajosa 
e dita como aceitável o valor final de 4,33 (quatro e trinta e três centavos), valor unitário, 
dando uma soma de R$ 12.990,00 (doze mil novecentos e noventa reais), o que fora 
considerado aceitável e exequível pela comissão também. Sendo Considerada a proposta 
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vencedora. 6 - Da Habilitação: Após a classificação provisória da licitante, passou-se, assim, 
à abertura do ENVELOPE 02de habilitação da vencedora, tendo o Pregoeiro e a Equipe de 
Apoio permitido ao interessado a verificação da documentação.Analisada a documentação, o 
Pregoeiro considerou a empresa habilitada, assim como a equipe de apoio, não havendo 
nenhuma objeção, tendo inclusive o Contador da CMLT auxiliado na interpretação dos 
documentos. O Pregoeiro declara a vencedora e CLASSIFICA-A DEFINITIVAMENTE. 7 - 
Da fase de Apresentação de Recursos: Nenhum participante manifestou intenção de 
recorrer.8 - Da Adjudicação: Como ninguém manifestou interesse em recorrer, o Pregoeiro 
adjudicou o objeto do certame ao vencedor da licitação, na forma abaixo, com fundamentos 
acima: 
ITEM EMPRESA CNPJ/CPF VALOR TOTAL 

R$ 

1 CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME 03.961.925/0001-08 12.990,00 

9 - Valor total da contratação:R$:12.990,00 (doze mil novecentos e noventa reais), valor 
estimado inicialmente para a contratação.10 - Das Ocorrências na Sessão Pública: Não 
houve ocorrências dignas de nota, diferente do que constou aqui.11. Das providências: Ante 
o exposto, encaminho os autos para a Procuradoria Geral da CMLT para verificação da 
legalidade, em seguida ao Presidente da CMLT para homologação.12 - Encerramento da 
Sessão: Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, da qual, para constar, 
lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelo licitante presente. 
 
 

RONIVAN CRAUZER 
Pregoeiro 

 
VANUSSA MILKE CALDERADO TRINDADE 

Equipe de Apoio 
 
 

LEONORA ZIBELL 
Equipe de Apoio 

 
Licitante presente: 
 
 


