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FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FUNCABES 

ATA de Pregão Presencial 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível. 

mbfflo 

No dia 03 de dezembro de 2021,   as 10:00:00 horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação 
da FUNCABES, situada Avenida Nove de Julho, n° 245, Centro, Taubaté-SP, Centro, o Pregoeiro, Senhor(a): CARLOS 
ALBERTO DE OLIVEIRA e a Equipe de Apoio, apresentada abaixo , designados pelos autos do Processo para a Sessão 
Publica do Pregão em epígrafe. 

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da 
existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante na seguinte 
onformidade: 

Equipe de Apoio 

VILMA DA SILVA SANTOS 
TERESA CELIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS 

Cred&into 	 - 

REPRESENTANTES 	 EMPRESAS 
Luiz Carlos Nicolau 	 POSTO LIDER TAUBATÉ 

O pregoeiro comunicou o encerramento do credericiamento. 

Em seguida recebeu a Declaração dos Licitantes de que atende os requisitos de Habilitação estabelecidos no edital e os 
dois envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação respectivamente. 

- 	istro do Pregão 

Ato contínuo, fo aberto o envelope contendo a proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro 
examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições da execução, com aqueles definidos no Edital, tendo classificado 
a única proposta apresentada, o Licitante participou da Fase de Lances em razão dos preço proposto, nos termos dos incisos 
VIII e IX do artigo 40  da LEI Federal N° 10.520, DE 17107/2002. 

Em seguida o Pregoeiro convidou o autor da proposta selecionada a formular lances de forma sequencial, a partir do autor 
da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, os quais foram registrados no quatro evoluivo de 
lances. 

•Itn.(S)DO Lote 

Item 	 Quantidade: 1 	 Unidade de Fornecimento: Si 

POSTO LIDERTAuBATÉ 	 R$ 20.39700 

Declarada encerrada a etapa de lances, o objeto do presente pregão foi dado como vencedor à empresa que ofertou o menor 
lance, ou o menor preço obtido após negociação, conforme o caso, de acordo com o demonstrado no quadro evolutivo de 
valores que integra a presente ata, ou seja, à empresa POSTO LIDER TAUBATÉ. 
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Hãbilifâção i-_ ----- 

Aberto o 20  Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi 
verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no edital, sendo declarada habilitada. 

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pela Pregoeira e pelos 
membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica. 

- - 	- 	- 	- - 	 RsuItdo 

A vista da habilitação foi declarado: 

Item / Fornecedor 	 Valor 	Classificação 
POSTO LIDER TAUBATÉ 
	

R$ 20.397,00 	 VENCEDOR 

Encerrmento ---- 

Nada mais havendo a tratar, às dez horas e trinta minutos, foram suspensos os trabalhos, pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata, com determinação para remessa dos autos a Sra. Presidente da FUNCABES, para 
conhecimento ou para as demais providências entendidas oportunas por aquela autoridade, e posterior 
publicação detalhada dos resultados no Diário Oficial do Estado, encerrando-se os trabalhos, após a leitura desta 
ata, em voz alta, a qual vai assinada por todos os presentes. 

Recurso 

Ato contínuo, consultados, os Licitantí declinarar 

objeto à empresa vencedora. 

ASSINAM: 

PR9!RQUIEAPOI 

C LOS ALBERTO E OLIVE RA (Pregoeiro) 

VILMA 5fSANTOS / 

TERESA CELIA DE MATTOS MORAES DOS SANTOS 

REPRE TA E(S) DA(S) EMPRESA(S) 

/ 	AR OS NICOLAU 
#O8'TOÍIDER TAUBATÉ 

do direito de interpor recurso, desta forma o Pregoeiro adjudicou o 
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