
 
 

 

ATA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 

 

 

PROCESSO N°. 151/2022 

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL N°. 063/2022 

REGISTRO DE PREÇOS N°. 048/2022 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00 (nove horas), na sede da 

Prefeitura Municipal de Piranga/MG, reuniram-se o Pregoeiro Rafael Martins e sua respectiva Equipe de 

Apoio, designada pela Portaria 066/2022, para realização da Sessão Pública de Licitação, na modalidade 

Pregão Presencial nº. 063/2022, Registro de Preços n°. 048/2022, autorizado pelo Processo Licitatório nº. 

151/2022, que tem por objeto o registro de preços para eventual e futura aquisição de combustível. 

 

  

CREDENCIAMENTO 

Aberta a sessão, procederam-se ao exame dos documentos oferecidos pelo interessado, visando à 

comprovação da existência de poderes para a prática de todos os atos de atribuição do Licitante, a qual foi 

credenciado para a sessão de lances e julgamento da proposta de preço. 

 

EMPRESA REPRESENTANTE 
CRISTOVAM JOSÉ SILVA LANA -    CNPJ: 01.462.858/0001-30 CRISTOVAM JOSÉ SILVA LANA 

CPF: 457.019.036-72 

 

Em seguida, o Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento e passou a receber os envelopes 

contendo Proposta e Documentação de Habilitação. Prosseguindo-se com os trabalhos, passou-se para a 

fase de abertura e análise da proposta de preço do Licitante participante do certame, sendo rubricada pelo 

licitante presente e pelo pregoeiro, que efetuou a leitura, em voz alta, do preço apresentado, obtendo-se o 

seguinte resultado: 

 

ITEM 01 -  ÓLEO DIESEL B ORIGINAL S10 

Empresa VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

CRISTOVAM JOSÉ SILVA LANA R$ 7,74 R$ 2.089.800,00 

 

Continuando, o Pregoeiro negociou com o representante da empresa, um lance de desconto sobre o valor 

apresentando, resultando na seguinte negociação: 

 

Empresa VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

CRISTOVAM JOSÉ SILVA LANA R$ 7,26 R$ 1.960.200,00 



 
 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE 

Declarada encerrada a etapa de lances, foi classificada e aceita a oferta descrita no quadro acima, por atender 

aos requisitos do edital. 

 

 

HABILITAÇÃO 

A empresa, CRISTOVAM JOSÉ SILVA LANA -    CNPJ: 01.462.858/0001-30, apresentou os documentos conforme 

exigido no edital, sendo, portanto, habilitada. 

 

 

RESULTADO 

A vista da habilitação foi declarada vencedora a seguinte empresa: 

 

ITEM 01 CRISTOVAM JOSÉ SILVA LANA - CNPJ: 01.462.858/0001-30 R$ 1.960.200,00 

 

DO RECURSO 

A licitante não manifestou imediata e motivadamente a intenção de recorrer. 

 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da 

Equipe de Apoio e pelo representante da empresa relacionada  ‘. 

 

 

 

RAFAEL MARTINS 

Pregoeiro 

 

  

PAULO RESENDE MIRANDA                                                 TEREZA FERREIRA DE SOUZA 

Membro da Equipe de Apoio                                                          Membro da Equipe de Apoio 

 

Licitante: 

 

 

CRISTOVAM JOSÉ SILVA LANA -    CNPJ: 01.462.858/0001-30 

CRISTOVAM JOSÉ SILVA LANA 


