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Aos 13 dias do mês de julho de 2016, na sede da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, 
situada à Rua Paraiba, nº 163, reuniram-se às 09h10m - Pregoeira:  Dayane Costa Del 
Rovere e Equipe de Apoio: Paulo Roberto Santana e Michele Lamare Pimenta,  
designados pela Portaria nº 22/2016 de 21/06/2016, para procederem às atividades 
pertinentes ao Pregão nº 005/2016, tendo como objeto, registrar preços de combustível 
para abastecimento no comércio local, sendo gasolina. Protocolou os envelopes a 
empresa: 1) MARMONTELLO E MARMOUTELLO, CNPJ. 04.666.747/0001-34, 
representada pela Sra. Rosa Maria Marmoutello Basso, portadora do CPF. 449.264.139-
49. Os documentos apresentados na fase de credenciamento foram vistados por todos os 
presentes e considerados regulares. A seguir foi aberto os envelopes nº 1- Propostas de 
Preços, o qual, foi julgado regular, sendo transferida para o sistema operacional, seguida 
da fase de lances, conforme descrito no Histórico de Lances, parte integrante do 
processo. Em ato contínuo foram abertos os envelopes nº 2 - Documentos de Habilitação, 
aos quais todos os presentes deram vistas. Estando as documentações em conformidade 
às exigências editalícias, julgado habilitada. A Pregoeira julga vencedora do certame a 
empresa: MARMONTELLO E MARMOUTELLO, com o valor unitário de R$ 3,869 (três 
reais e oitenta e seis centavos e nove miléssimos), perfazendo o valor total de 0,51%, 
perfazendo o valor total de R$ 19.445,00 (dezenove mil quatrocentos e quarenta e cinco 
reais). Adjudica-lhes o item arrematado, informa que o preço unitário será registrado, e 
encaminha o processo para parecer jurídico e posteriormente à autoridade competente 
para homologação.  Não houve manifestação recursal. Nada mais foi dito, tendo sido 
lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pela 
Pregoeira, equipe de apoio e representante da empresa e outros presentes na sessão.   
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Paulo Roberto Santana                 Michele Lamare Pimenta            Adejacir Batista Moreira 
    Equipe de Apoio                     Equipe de Apoio                    Comissão de Compras 
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