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ATA DA SESSÃO DE  DELIGÊNCIA/JULGAMENTO/HABILITAÇÃO  E  
ADJUDICAÇÃO DO  PREGÃO PRESENCIAL  REGISTRO DE PREÇOS Nº 

032/2021-PROCESSO Nº 059/2021-P.M.L.P. 
           

Às 9:00 ( nove horas) do dia  10 ( dez )  de Janeiro de 2.022 (dois mil e vinte e 
dois), na Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal de Laranjal 
Paulista-SP, sita.à Praça Armando de Salles Oliveira, nº 200, reuniram-se a 
Pregoeira-Cláudia Tereza Pessin e Membros da Equipe de Apoio: Silvana 
Soares de Camargo e Paula Silmara Steganha Dalaneze, designados 
através da Portaria nº 002/2022 de 03 de Janeiro de 2.022,  foi instalada 
a sessão de deligência e  julgamento  da  licitação em epígrafe, que tem 
por objetivo: Aquisição de álcool etílico e gasolina para o abastecimentos 
da frota Municipal de Laranjal Paulista, conforme especificações contidas 
no Edital do Pregão Presencial  Registro de Preços nº 032/2.021, 
devidamente autorizada pelo Prefeito Municipal. A Srª Pregoeira, deu início a 
sessão, com vistas a proceder a análise do documento apresentado pela 
empresa Auto Posto Jóia do Tronco Ltda.EPP, em forma de diligência, nos 
termos do artigo 43, 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com o 
objetivo de esclarecer e complementar informações com relação ao atestado de 
capacidade técnica apresentado  em sessão realizada no dia 22 de Dezembro 
de 2.021. Verificou-se que a empresa Auto Posto Jóia do Tronco Ltda.EPP, 
apresentou o documento dentro do prazo determinado e comprovado através 
da Nota Fiscal nº 003.004 de 05/01/2022 o fornecimento do objeto desta 
licitação;  Considerando o Parecer Jurídico nº 010/2022 da Procuradoria 
Jurídica do Município de Laranjal Paulista; Considerando que a licitante 
cumpriu com a exigência estabelecida no subitem 7.1.4.2 ( atestado de 
capacidade  técnica) do instrumento convocatório, esta Pregoeira e Membros 
da Equipe de Apoio, decidiram HABILITAR e ADJUDICAR  o objeto deste  
certame licitatório a empresa Auto Posto Jóia do Tronco Ltda.EPP, nos 
seguintes valores: item 01- Gasolina -R$ 6,27 ( seis reais e vinte e sete 
centavos) por litro, item 02-álcool etílico – R$ 4,80 ( quatro reais e oitenta 
centavos) por litro, sendo considerada vencedora do certame, pelo critério de 
menor preço unitário ( por item ). Franqueada a palavra e não havendo quem 
dela fizesse uso, e nada mais havendo, a Srª Pregoeira informou que este 
certame licitatório será encaminhado à autoridade superior para sua 
apreciação e  HOMOLOGAÇÃO e determinou o encerramento da sessão para a 
lavratura desta ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela 
Pregoeira e pelos Membros da Equipe de Apoio. 
 
 

Cláudia Tereza Pessin 
Pregoeira 

 
Membros da Equipe de Apoio: 

 
 

Silvana Soares de Camargo  Paula Silmara Steganha Dalaneze 
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