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CONVITE Nº 015/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2018 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO HABILITAÇÃO 

Às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 07 (sete) de junho de 2018, na sede do Poder 

Legislativo Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designada pelo Ato nº 515, 

da Mesa da Câmara Municipal de Itupeva, para proceder à abertura dos envelopes apresentados 

ao Convite nº 015/2018, contendo separadamente os documentos de habilitação e a proposta. 

Foram convidadas as seguintes empresas: POSTO AMIGÃO DE ITUPEVA LTDA; AUTO 

POSTO SALESCO LTDA; SIQUEIRA & CARBONARI LTDA; V8 ITUPEVA AUTO POSTO LTDA; 

AUTO POSTO ITUPEVA LTDA; AUTO POSTO BENZINA LTDA. Iniciados os trabalhos, a 

Comissão verificou que foram protocolados envelopes pelas empresas: AUTO POSTO BENZINA 

LTDA; V8 ITUPEVA AUTO POSTO LTDA; POSTO AMIGÃO DE ITUPEVA LTDA. Não houve 

qualquer impugnação nos autos, sendo manifesto o desinteresse das demais convidadas, uma 

vez que houve prazo suficiente para apresentação dos documentos e as exigências do Edital 

são as mínimas prevista na legislação de regência. Presentes os representantes das licitantes 

infra-assinados. Depois de analisados, conferidos e rubricados os documentos das licitantes, 

utilizando dos critérios objetivos exigidos pelo Edital, a Comissão Permanente de Licitação, 

constatou que todas as licitantes apresentaram a documentação exigida, motivo pelo qual foram 

julgadas HABILITADAS.  Os representantes das empresas abriram mão do prazo recursal. 

Diante disto, passou-se à segunda fase do certame com a abertura dos envelopes contendo a 

proposta de preços, evidenciando os seguintes valores: AUTO POSTO BENZINA LTDA, 

Gasolina Comum R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) por litro, Etanol R$ 2,64 (dois reais e 

sessenta e quatro centavos) por litro; V8 ITUPEVA AUTO POSTO LTDA, Gasolina Comum R$ 

4,17 (quatro reais e dezessete centavos) por litro, Etanol R$ 2,73 (dois reais e setenta e três 

centavos) por litro; POSTO AMIGÃO DE ITUPEVA LTDA, Gasolina Comum R$ 4,32 (quatro reais 

e trinta e dois centavos) por litro, Etanol R$ 2,77 (dois reais e setenta e sete centavos) por litro. 

Os preços se mostraram na média obtida nas pesquisas de mercado, motivo pelo qual, adotando-

se o critério objetivo do edital, pelo menor preço, a Comissão Permanente de Licitação JULGOU 

vencedora a empresa AUTO POSTO BENZINA LTDA, seguindo-se a classificação das demais, 

na seguinte ordem: 2º V8 ITUPEVA AUTO POSTO LTDA; 3º POSTO AMIGÃO DE ITUPEVA 

LTDA.  Os representantes das empresas abriram mão do prazo recursal. Diante disto, nada mais 

havendo a ser tratado, a Comissão Permanente de Licitação declara encerrada a sessão, da 

qual para constar lavrou-se a presente Ata. Subam os autos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. Nada mais. Itupeva (SP), 07 (sete) de junho de 2018. 
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