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ATA 001 – TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2021 

  
Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, encarregada de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima 
indicada, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE USO A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO. 
Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de 
divulgação: Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame – 07/06/2021. Licitantes cadastrados neste processo: 
POSTO GONZAGÃO LTDA- CNPJ: 70.056.510/0001-66. Às 9:00 horas do dia 22/06/2021, reuniu-se a Comissão Permanente 
de Licitação, designada pela Portaria nº 001 de 04/01/2021, composta pelos servidores: SINTIA KAMILA BERNARDES DOS 
SANTOS - Presidente; MILENA DE ALENCAR BRITO - Membro; CARLOS FERNANDO DE MIRANDA PARENTE - Membro. 
Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Presidente abriu a sessão pública e efetuou o 
credenciamento da Única interessada. Licitante qualificado a participar desta reunião: POSTO GONZAGÃO LTDA- CNPJ: 
70.056.510/0001-66 - Representante: DEBORA JANAINA DE OLIVEIRA ALENCAR. Em seguida foram identificados os 
envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação dos licitantes devidamente qualificados, abrindo-se os 
envelopes Documentação os quais tiveram seus conteúdos rubricados pelos presentes. Conferidos os elementos 
apresentados, passou a informar a licitante: verificando a documentação 8.2.5.Regularidade para com a Fazenda Federal e 
8.2.6.Certidões negativas das Fazendas Estadual. Estando assim Inabilitada. A Inabilitação de todos os licitantes ou 
desclassificação de todas as propostas no pregão – Aplicação subsidiária do art. 48, §3º, da Lei nº 8.666.  Quando todos os 
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo 
de oito dias úteis  ou seja dia 02 de Julho de 2021, para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas referidas neste artigo. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita. Nada mais havendo a 
constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada.  
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