
 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES. 
 

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa 
Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Carta Convite nº 
001/2018. Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e 
dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly Nerty 
Vervloet, 434 – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros 
Edileia Martinelli e Maria Ines Cosmi Biasutti, para proceder a abertura e análise das 

propostas apresentadas para a Carta Convite  nº 001/2018, que trata da aquisição de 

gasolina comum destinada a Câmara Municipal de Santa Teresa, cujo aviso aos 
interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal e publicado no 
Portal da Transparência da CMST. A Carta Convite foi enviada às seguintes empresas: 
Posto Canaã Ltda., Posto Dois Pinheiros Ltda., Posto Jardim da Montanha Ltda. A esta 
reunião apresentou proposta: Posto Canaã Ltda. Declararam formalmente o desinteresse 
em participar desta licitação: Posto Jardim da Montanha Ltda.; Posto Dois Pinheiros Ltda. 
Não esteve presente o representante da Firma: Posto Canaã Ltda. Por aparente 
desinteresse de mercado, e diante da limitação de participantes, sendo que foram 
convidados todas as firmas, postos de combustíveis, existentes na sede do município, foi 
dado prosseguimento. Foi aberto o envelope de habilitação e os documentos nele 
contidos foram analisados e rubricados pelos presentes, tendo a mesa declarado à 
habilitação para a fase subseqüente da presente Licitação a firma proponente. Para o 
aludido houve a anuência de todos os presentes.  Em seguida, foi aberto o envelope “2” 
contendo a proposta de preço da firma habilitada, o qual igualmente teve o seu conteúdo 
examinado e rubricado pelos presentes, obtendo-se o seguinte resultado: O valor proposto 
pela firma foi: Posto Canaã Ltda., valor unitário de R$ 4,39 (quatro reais e trinta e nove 
centavos). Com isso, por ter ofertado preço de acordo com o de mercado levantado e 
ainda ter atendido a todas as exigências da Carta Convite em referência, declarou-se 
vencedora a firma: Posto Canaã Ltda. Para o aludido resultado houve a anuência de todos 
os presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio 
Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos 
presentes e será encaminhada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa 
para adjudicação e homologação. 
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