
Câmara Municipal de Cruzeiro 
↜   Estado de São Paulo   ↝ 

Av.  Major  Novaes, 499 – Centro   -   Cruzeiro/SP   -   CEP 12701-440   -   PABX (12) 3141-1010 
CNPJ 48.410.344/0001-03   -   www.cmcruzeiro.sp.gov.br 

 

 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 01/2021  

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 14 horas, no 
recinto do Plenário da Câmara Municipal de Cruzeiro, Estado de São Paulo, destinado à 
realização de licitação do Poder Legislativo, reuniram-se Nice Simone Novaes de Carvalho 
(pregoeira); Miguel Adilson de Oliveira Júnior, Damaris Brasil de Souza, Maria Elisabeth 
Rezende Tavares Pimentel e Daniel Lenzi Horta Louzada (equipe de apoio), designados pelas 
Portarias números 3.327/2021 e 3.355/2021, para fins de iniciarem os trabalhos pertinentes 
ao Pregão Presencial nº 01/2021. O presente certame é do tipo menor preço, na modalidade 
pregão presencial. O objeto da licitação é a aquisição de combustível do tipo gasolina comum, 
para abastecimento dos veículos pertencentes à Câmara Municipal de Cruzeiro, conforme 
quantidades e especificações constantes no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA e demais 
informações integrantes deste Edital. Estive presente apenas a empresa AUTO POSTO VILA 
RICA – SÃO CRISTÓVÃO LTDA, CNPJ 03.219.617/0001-90, representada pelo senhor Luiz 
Carlos Santa Rosa, RG 13.221.655-3 SSP/SP. Após o credenciamento e habilitação do 
representante, foi declarado aberto o certame.  

O valor apresentado pela empresa AUTO POSTO VILA RICA – SÃO CRISTÓVÃO LTDA  
foi de R$ 5,899. Tendo o preço médio de R$ 5,625, a empresa está dentro da margem de até 
10% do valor final; em seguida  a pregoeira questionou se poderia dar desconto sobre este 
valor, o mesmo respondeu negativamente por conta dos constantes reajustes no preço do 
combustível. 
Declarou-se assim a empresa AUTO POSTO VILA RICA – SÃO CRISTÓVÃO LTDA, CNPJ 
03.219.617/0001-90, representada pelo senhor Luiz Carlos Santa Rosa, RG 13.221.655-3 
SSP/SP, como a vencedora do presente certame, após realizados todos os trâmites de 
conferência de documentos solicitados no referido Edital dispostos em envelopes lacrados e 
rubricados pelos participantes. Questionado o representante da empresa se pretende 
protocolar recursos, o mesmo afirmou que não. E nada mais havendo para tratar, a pregoeira 
encerrou a sessão, após lida a Ata e achada conforme, será assinada pela pregoeira, pela 
equipe de apoio e por quem de direito.  
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Licitante: 

.................................................................................................................. 
Luiz Carlos Santa Rosa, AUTO POSTO VILA RICA – SÃO CRISTÓVÃO LTDA 


