
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 000055/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000013/2018

ATA DA SESSÃO REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 09:10min, NO 
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO.

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 09:10min, no 
Plenário da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, reuniram-se a Pregoeira Maria Bernadete 
do Prado Coelho e os membros da Equipe de Apoio, Euler Moreira de Freitas, Ronaldo 
César Moreira Gonçalves e Keli Daniela Fernandes, para procederem à abertura dos 
envelopes referentes ao Pregão Presencial nº 000013/2018, menor preço por item, o qual 
tem por objetivo a aquisição de combustível e lubrificantes para atender os veículos do 
Legislativo. A sessão contou também com a presença do Servidor Eduardo José Abreu Júnior -
Controlador Interno e do Estagiário Lucas Sena Costa. Compareceram as empresas AUTO 
POSTO MATOZINHOS LTDA, CNPJ: 17.284.472/0001-16, com representação legal do(a) 
Sr(a) Leonardo Gomes Leite, CPF: 038.457.406-80, CESA POSTOS LTDA, CNPJ: 
00.547.886/0006-00, com representação legal do(a) Sr(a) Andréa Alves Pinheiro, CPF: 
085.035.426-68 e COMERCIAL OTONI AUTO PECAS LTDA, CNPJ: 07.482.450/0001-07, 
com representação legal do(a) Sr(a) Carlos Henrique Otoni, CPF: 070.348.856-21. Dando 
início aos procedimentos, a Pregoeira disponibilizou para as licitantes presentes os 
documentos do credenciamento dos representantes das empresas, que consideraram todos 
aptos a participarem da fase de lances. Rubricado os envelopes com a proposta de preços, 
a Pregoeira e Equipe considerou as propostas de acordo com os termos do Edital e os 
preços aceitáveis, visto que estavam próximos aos valores da média apurada, classificando 
as licitantes presentes nos termos do Edital, conforme relatório em anexo. Aberta a fase de 
lances, as empresas AUTO POSTO MATOZINHOS LTDA e COMERCIAL OTONI AUTO 
PECAS LTDA, conforme relatório anexado a esta ata apresentaram o menor preço final, 
sendo classificadas em primeiro lugar para os respectivos itens. Na fase de habilitação, 
analisada e rubricada a documentação apresentada pelas empresas classificadas, as 
mesmas foram consideradas habilitadas nos termos do Edital, tendo apresentado todos os 
documentos exigidos que comprovaram a sua regularidade perante os órgãos 
fiscalizadores. Não houve manifestação de recursos, assim a pregoeira declarou as 
empresas AUTO POSTO MATOZINHOS LTDA e COMERCIAL OTONI AUTO PECAS 
LTDA vencedoras do certame, com a proposta constantes do relatório anexo a essa ata e, 
na ocasião, adjudicou às mesma o objeto licitado. Foi salientado à empresa vencedora do 
item 01, que em razão das constantes variações repassadas às distribuidoras e postos de 
combustíveis pelas refinarias, a Câmara Municipal pagará, no máximo, o valor cobrado aos 
demais consumidores "na bomba", caso em que as variações serão precedidas da 
confecção dos respectivos termos de apostilamento, nos termos do Edital. O envelope nº 02 
da empresa CESA POSTOS LTDA. será devolvido tão logo os contratos sejam assinados. 
Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão às dez horas e trinta e cinco 
minutos, cuja ata vai assinada por todos os presentes.

1 / 2



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Maria Bernadete do Prado Coelho                  

Pregoeira

Euler Moreira de Freitas                     Keli Daniela Fernandes                            

 Equipe de Apoio                                 Equipe de Apoio

Ronaldo César Moreira Gonçalves

Equipe de Apoio

          

AUTO POSTO MATOZINHOS LTDA.                                  CESA POSTOS LTDA.

COMERCIAL OTONI AUTO PECAS LTDA.
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