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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA
CARTA CONVITE N° 001/2014(Proc. Interno CM nº 007/2014)
Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às
09:00 (nove) horas, na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal da
Estância Turística de Salesópolis-SP, reuniram-se os membros da Comissão
Especial da Carta-Convite n° 001/2014 (fornecimento de combustível, 1.000
litros de gasolina aditivada e até 12.000 litros de etanol), sob a Presidência do
Vereador PAULO AROUCA SOBREIRA e, também, os demais membros da
comissão: Vereadores Paulo Roberto de Faria e Sandra Regina de Assis,
presentes para abertura dos envelopes contendo os documentos exigidos para
habilitação e proposta. Iniciados os trabalhos, o Presidente informou que estão
presentes os Assessores Jurídico e Contábil desta Casa de Leis, respectivamente:
Dr. Alberto Prado Sanches e Jaime da Costa, além da Sra. Diretora deste
Legislativo: Arlete Aparecida de Souza Faria Correia. Foram convidadas as
seguintes empresas fornecedoras de combustível: Auto Posto Petropires Ltda e
Classic Auto Posto Ltda-EPP, bem como o Edital foi publicado no quadro de
aviso, disponibilizado no site oficial do Legislativo e também publicado na
imprensa oficial do Estado. Apresentou, no prazo convencional, sua proposta, a
empresa Classic Auto Posto Ltda-EPP. Presente o Sr. Armando Luis Pires (RG.Nº
19.247.523 – SSP/SP), representante legal da empresa, o Sr. Presidente
verificou o envelope, com a chancela mecânica desta Casa e rubricados pela
Diretora da Secretaria Administrativa que os receberam, que foram exibidos aos
demais membros da Comissão e demais pessoas presentes, para que
verificassem sua inviolabilidade. Em seguimento, o Presidente da Comissão
abriu o envelope de documentos e proposta da empresa participante CLASSIC
Auto Posto Ltda (CNPJ nº 630499770001/13). Dentro do envelope, constatou-se
a existência dos seguintes documentos: cópia simples, sem autenticação e sem
apresentação da original neste ato, do Contrato Social, a Certidão de
Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito para com a Previdência
Social, comprovante de Inscrição e Regularidade junto ao CNPJ, Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da
União, bem como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em atendimento
as disposições contidas na Lei nº 12.440/2011 que alterou o art. 29 da Lei nº
8.666/93. A Comissão considerou satisfatória a documentação apresentada,
portanto, habilitada a licitante CLASSIC Auto Posto Ltda. Passou-se, então, a
verificação da Proposta: o preço ofertado pela empresa Classic Auto Posto LtdaEPP foi de R$ 2,99 (Dois Reis e Noventa e Nove Centavos) por litro de gasolina
aditivada e R$ 2,09 (Dois Reais e Nove Centavos) por litro de etanol. O prazo de
validade e as condições de pagamento preenchem as condições prescritas no
edital. A Comissão considerou satisfatória a proposta apresentada pela empresa
CLASSIC Auto Posto Ltda e sendo a única licitante, declarou-a vencedora do
presente certame. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual
a empresa licitante vencedora CLASSIC AUTO POSTO LTDA. sai intimada.
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Não havendo mais empresas participantes do certame, sendo certo que o
representante legal da vencedora declara, expressamente, que não deseja
interpor qualquer recurso, abrindo mão do prazo legal, foi determinado que o
resultado do certame seja publicado na imprensa e no local de costume nesta
Casa, remetendo-se o processo para a Presidência para a devida homologação e
adjudicação. E para constar, eu Arlete Aparecida de Souza Faria Correia,
designada para esse fim, lavrei esta Ata que vai assinada pela Comissão e
demais pessoas presentes. Câmara Municipal da Estância Turística de
Salesópolis, em 06 de março de 2014.
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