
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 

 
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 
 
 

 
Às 13:00h dia 17 de fevereiro de 2017, a pregoeira da Câmara de Nova Ipixuna, nomeada pela Portaria 

001/2017, iniciou sessão de abertura do PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, DO TIPO MENOR 

PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de combustíveis, tudo em conformidade com a Lei Federal 

8.666/93 e demais alterações vigentes e a Lei 10.520/02. Iniciados os trabalhos verificou-se a presença 

de apenas uma participante: AUTO POSTO CORUJÃO, CNPJ 11.167.054/0001-62, representada por 

GESIEL ALVES DE SOUZA denominado LICITANTE 1, tendo em vista que publicamos no DIÁRIO 

OFICIAL DOS MUNICIPIOS e ainda publicamos no QUADRO DE AVISOS DA CÂMARA e foi 

comunicado aos três postos que iria ocorrer a licitação tanto que todos emitiram a cotação de 

preço para iniciar o processo e por fim a Câmara não pode ficar prejudicada pelo não 

comparecimento dos outros convidados. A Comissão realizou todos os procedimentos de 

publicidade possível para que houvesse o maior numero de participantes, mas que não obteve o 

retorno esperado. A comissão decide dar prosseguimento ao processo. É solicitado ao o 

licitante que apresente a declaração de habilitação, bem como o credenciamento e o mesmo 

apresentou de acordo com solicitado no Edital. Passamos para o recebimento do envelope com a 

proposta, os preços ficaram de acordo com mapa comparativo de preços, após este procedimento foi 

solicitado o envelope de habilitação, o mesmo apresentou e ficou habilitado. A Pregoeira adjudica o 

presente Pregão. Sem mais nada para ser registrado declaro encerrada esta sessão. 

 

Nova Ipixuna, 17 de fevereiro de 2017. 

  
 
 

ELIZANGELA PEREIRA S. AMARAL  RONILDO MENDES DE OLIVEIRA    

Presidente da Comissão                  Membro 

 

 

 

CLEDSON SOUZA BRITO 

              Membro  
 
 

________________________________________________ 
AUTO POSTO CORUJÃO 

LICITANTE 1 
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