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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS. 
 

Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, no horário das 09h00min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Maçambará - RS, o PREGOEIRO do 
Município, designados pela Portaria nº. 012/2016, reuniu-se com o objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO de que trata o Edital 013/2016 visando o Registro 
de Preços para a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA EM SÃO BORJA-RS para eventual 
aquisição. As condições a serem praticadas neste “Registro de Preços” são as constantes do instrumento convocatório e seus anexos e proposta apresentada pelo fornecedor, os 
quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura desta Ata. Aberto 
os trabalhos para procederem à sessão pública para recebimento dos invólucros contendo as propostas e habilitação, tendo a licitação denominada deserta, pois não houve na hora e 
local designado o comparecimento de nenhuma empresa interessada no certame 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE UNIDADE MARCA VALOR UNITÁRIO FORNECEDOR 

1 

Gasolina Comum – com abastecimento direto na BOMBA DO FORNECEDOR EM SÃO 
BORJA – RS. 

80.000 Litros 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2 

Óleo Diesel S10 – com abastecimento direto na BOMBA DO FORNECEDOR EM SÃO 
BORJA – RS. 

50.000 Litros 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
Em analise as exigências editalícias e no prazo referente, concluído os trabalhos, o pregoeiro determinou o arquivamento e a publicação, no local de costume, do resultado da sessão, para efeito 
de intimação e ciência dos interessados. O processo será enviado à autoridade superior, para conhecimento do mesmo. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e eu, Paulo Ricardo 
Monçalves Virgili, servindo como secretário para este ato lavrou a presente Ata, que lida e aprovada, vai assinada pelo Pregoeiro Oficial deste município. Maçambará, 05 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
 

PAULO RICARDO MONÇALVES VIRGILI 
Pregoeiro Oficial do Município 


