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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Curralinho
Prefeitura Municipal de Curralinho
Prefeitura Municipal de Curralinho

Registro de Preços Eletrônico nº 9/2021-02

Às 09:00 do dia 16/03/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às
disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é Registro de preço para aquisição de combustível conforme especificações

contidas no termo de referência, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Curralinho e fundo municipais.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

02/03/2021 11:39 02/03/2021 18:00 11/03/2021 12:00 16/03/2021 08:59 16/03/2021 09:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 GASOLIMA COMUM 5,98 320.000 L Homologado

0002 OLEO DIESEL COMUM 5,04 340.000 L Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

01/03/2021 02- EDITAL COMBUSTIVEL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

16/03/2021 - 09:35 Negociação aberta para o processo
9/2021-02

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2021-02.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/03/2021 - 09:35 Negociação aberta para o processo
9/2021-02

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 9/2021-02.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/03/2021 - 09:36 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/03/2021 às 11:36.

16/03/2021 - 11:45 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-02

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-02.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/03/2021 - 11:56 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-02

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-02.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/03/2021 - 12:09 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-02

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-02.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/03/2021 - 12:09 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-02

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 9/2021-02.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/03/2021 - 15:16 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-02

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2021-02.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/03/2021 - 15:19 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-02

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-02.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/03/2021 - 15:21 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-02

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2021-02.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001 GASOLIMA COMUM B. COSTA FERNANDES IPIRANGA PETROBRAS 5,70 1.824.000,00

0002 OLEO DIESEL COMUM B. COSTA FERNANDES SHELL PETROBRAS 4,20 1.428.000,00
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Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - GASOLIMA COMUM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC 123/2006

JESUS POR NOS
COMERCIO DE
COMBUSTIVEL EIRELI

33.146.239/0001-23 15/03/2021 -
14:46:24

SHELL SHELL/SHELL 5,98 1.913.600,00 Sim

B. COSTA FERNANDES 23.293.404/0001-16 15/03/2021 -
22:38:25

IPIRANGA PETROBRAS 6,10 1.952.000,00 Sim

J A MENDO COMBUSTIVEL
EIRELI EPP

07.160.747/0001-56 15/03/2021 -
15:49:08

SHELL SHELL 6,35 2.032.000,00 Não

J J REIS COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS EIRELI

30.899.773/0001-12 16/03/2021 -
08:41:31

EQUADOR EQUADOR 5,95 1.904.000,00 Sim

0002 - OLEO DIESEL COMUM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC 123/2006

JESUS POR NOS
COMERCIO DE
COMBUSTIVEL EIRELI

33.146.239/0001-23 15/03/2021 -
14:46:36

SHELL SHELL/SHELL 5,04 1.713.600,00 Sim

B. COSTA FERNANDES 23.293.404/0001-16 15/03/2021 -
22:38:59

SHELL PETROBRAS 5,15 1.751.000,00 Sim

J A MENDO COMBUSTIVEL
EIRELI EPP

07.160.747/0001-56 15/03/2021 -
15:55:34

SHELL SHELL 5,35 1.819.000,00 Não

J J REIS COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS EIRELI

30.899.773/0001-12 16/03/2021 -
08:42:05

EQUADOR EQUADOR 4,99 1.696.600,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP 07.160.747/0001-56 120 dias

JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI 33.146.239/0001-23 120 dias

B. COSTA FERNANDES 23.293.404/0001-16 120 dias

J J REIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 30.899.773/0001-12 120 dias

Lances Enviados
0001 - GASOLIMA COMUM
Data Valor CNPJ Situação

15/03/2021 - 14:46:24 5,98 (proposta) 33.146.239/0001-23 Cancelado - Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. 12.4.2
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; e 12.4.1 no tocante
a Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
do âmbito federal 16/03/2021 11:45:29

15/03/2021 - 15:49:08 6,35 (proposta) 07.160.747/0001-56 Válido

15/03/2021 - 22:38:25 6,10 (proposta) 23.293.404/0001-16 Válido

16/03/2021 - 08:41:31 5,95 (proposta) 30.899.773/0001-12 Válido

16/03/2021 - 09:09:18 5,94 07.160.747/0001-56 Válido
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16/03/2021 - 09:10:12 5,93 33.146.239/0001-23 Cancelado - Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. 12.4.2
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; e 12.4.1 no tocante
a Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
do âmbito federal 16/03/2021 11:45:29

16/03/2021 - 09:13:16 5,92 07.160.747/0001-56 Válido

16/03/2021 - 09:16:34 5,91 33.146.239/0001-23 Cancelado - Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. 12.4.2
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; e 12.4.1 no tocante
a Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
do âmbito federal 16/03/2021 11:45:29

16/03/2021 - 09:18:41 5,90 23.293.404/0001-16 Válido

16/03/2021 - 09:19:48 5,89 07.160.747/0001-56 Válido

16/03/2021 - 09:19:55 5,88 23.293.404/0001-16 Válido

16/03/2021 - 09:20:20 5,87 33.146.239/0001-23 Cancelado - Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. 12.4.2
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; e 12.4.1 no tocante
a Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
do âmbito federal 16/03/2021 11:45:29

16/03/2021 - 09:21:41 5,86 23.293.404/0001-16 Válido

16/03/2021 - 09:26:12 5,64 (lance oculto) 33.146.239/0001-23 Cancelado - Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. 12.4.2
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; e 12.4.1 no tocante
a Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
do âmbito federal 16/03/2021 11:45:29

16/03/2021 - 09:27:08 5,70 (lance oculto) 23.293.404/0001-16 Válido

0002 - OLEO DIESEL COMUM
Data Valor CNPJ Situação

15/03/2021 - 14:46:36 5,04 (proposta) 33.146.239/0001-23 Cancelado - Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. 12.4.2
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; e 12.4.1 no tocante
a Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
do âmbito federal 16/03/2021 11:45:29

15/03/2021 - 15:55:34 5,35 (proposta) 07.160.747/0001-56 Válido

15/03/2021 - 22:38:59 5,15 (proposta) 23.293.404/0001-16 Válido

16/03/2021 - 08:42:05 4,99 (proposta) 30.899.773/0001-12 Válido

16/03/2021 - 09:08:38 4,98 07.160.747/0001-56 Válido

16/03/2021 - 09:10:20 4,97 33.146.239/0001-23 Cancelado - Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. 12.4.2
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; e 12.4.1 no tocante
a Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
do âmbito federal 16/03/2021 11:45:29

16/03/2021 - 09:13:40 4,96 07.160.747/0001-56 Válido

16/03/2021 - 09:16:44 4,95 33.146.239/0001-23 Cancelado - Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. 12.4.2
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; e 12.4.1 no tocante
a Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
do âmbito federal 16/03/2021 11:45:29

16/03/2021 - 09:17:56 5,00 23.293.404/0001-16 Válido

16/03/2021 - 09:19:02 4,94 23.293.404/0001-16 Válido

16/03/2021 - 09:19:51 4,93 07.160.747/0001-56 Válido

16/03/2021 - 09:20:03 4,92 23.293.404/0001-16 Válido

16/03/2021 - 09:20:27 4,91 33.146.239/0001-23 Cancelado - Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. 12.4.2
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; e 12.4.1 no tocante
a Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
do âmbito federal 16/03/2021 11:45:29

16/03/2021 - 09:21:13 4,90 23.293.404/0001-16 Válido

16/03/2021 - 09:29:56 4,85 (lance oculto) 07.160.747/0001-56 Válido

16/03/2021 - 09:31:11 4,20 (lance oculto) 23.293.404/0001-16 Válido
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16/03/2021 - 09:31:42 4,85 (lance oculto) 33.146.239/0001-23 Cancelado - Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de
ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. 12.4.2
Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão; e 12.4.1 no tocante
a Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial
do âmbito federal 16/03/2021 11:45:29

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0002 16/03/2021 - 09:54:20 23.293.404/0001-16 PROPOSTA final 09 2021 B COSTA
assinada.pdf

0001 16/03/2021 - 10:29:00 33.146.239/0001-23 proposta_consolidada[1].pdf

0001 16/03/2021 - 12:09:33 23.293.404/0001-16 PROPOSTA FINAL 009 2021 B COSTA
ASSINADA.pdf

0002 16/03/2021 - 15:33:26 23.293.404/0001-16 REQUERIMENTO EMPRESARIO E
ALTERAÇÕES.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

B. COSTA
FERNANDES

15/03/2021 -
22:55

BRUNO COSTA
FERNANDES

- - - - HABILITAÇÃO 1

B. COSTA
FERNANDES

15/03/2021 -
22:55

BRUNO COSTA
FERNANDES

- - - - HABILITAÇÃO 2

B. COSTA
FERNANDES

15/03/2021 -
22:56

BRUNO COSTA
FERNANDES

- - - - HABILITAÇÃO 3

JESUS POR NOS
COMERCIO DE
COMBUSTIVEL
EIRELI

16/03/2021 -
08:54

Adriane Carvalho
Correa

- - - - HABILITAÇÃO 1

JESUS POR NOS
COMERCIO DE
COMBUSTIVEL
EIRELI

16/03/2021 -
08:56

Adriane Carvalho
Correa

- - - - HABILITAÇÃO 2

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

16/03/2021 - 11:45:29 JESUS POR NOS
COMERCIO DE
COMBUSTIVEL EIRELI

33.146.239/0001-23 Abrangendo todo o processo

Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. 12.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e
letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; e 12.4.1 no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial do âmbito federal

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarazão

16/03/2021 - 17:56 - - - -

0001 - GASOLIMA COMUM Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

33.146.239/0001-23 16/03/2021 - 11:56:48 bom dia sr pregoeiro peço por favor que reveja os documentos de habilitação da
empresa B. Costa Fernandes , pois deixa de atender o item relativo a 12.1
RELATIVOS A HABILITAÇÃO JURIDICA, Sub item 12.1.8 Os documentos acima
deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva; conforme apresenta pela empresa a a documentação sub item 12.1.11
Certidão especifica, conta uma ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL), no dia 10/12/2015 ato 002 numero 20000458171, onde a tal
alteração nao foi apresentada pela empresa , a mesma deixa de atender também
o sub item 12.4.1 Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou
extrajudicial expedida pelo forúm da sede da pessoa jurídica , onde a qual teria
que emitir tal certidão no forum da sede da empresa ( bagre ) porem foi emitida no
forum de breves.

Indeferido

Justificativa: Indefiro tendo em vista que a alteração se trata de documento complementar ao já apresentado e a certidão de falência e recuperação judicial ou extrajudicial de
qualquer empresa com sede em bagre deverá ser emitida por Breves, pois bagre é termo judiciário de breves, não existe comarca.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=345105&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=345105&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=345279&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=346018&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=346018&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=346991&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=346991&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1665274&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1665276&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1665279&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1666930&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1666988&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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07.160.747/0001-56 16/03/2021 - 12:09:21 Sr PREGOEIRO LICITANTE NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DE
APONTAMENTO, COMO TAMBÉM AS CERTIDÕES DE PROTESTOS NOS
DEVIDOS CARTORIOS INDICADOS NO ESTADO DO PARÁ.

12.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso
na própria certidão;
12.4.3 Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias
ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

Indeferido

Justificativa: Prezados a licitante atendeu ambas as clausulas do edital, peço que verifique atentamente.

33.146.239/0001-23 16/03/2021 - 15:19:32 sr pregoeiro peço a desclassificação da mesma , alteração contratual não e
apenas um "documento complementa como o sr se refere, e um documento
constitucional de uma empresa , dispensável apenas com a consolidada.

Indeferido

Justificativa: Indefiro tendo em vista que a alteração se trata de documento complementar ao já apresentado.

33.146.239/0001-23 16/03/2021 - 15:21:51 12.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;

Indeferido

Justificativa: Indefiro tendo em vista que a alteração se trata de documento complementar ao já apresentado.

0002 - OLEO DIESEL COMUM Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.160.747/0001-56 16/03/2021 - 12:09:57 Sr PREGOEIRO LICITANTE NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DE
APONTAMENTO, COMO TAMBÉM AS CERTIDÕES DE PROTESTOS NOS
DEVIDOS CARTORIOS INDICADOS NO ESTADO DO PARÁ.

12.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso
na própria certidão;
12.4.3 Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias
ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

Indeferido

Justificativa: Prezados a licitante atendeu ambas as clausulas do edital, peço que verifique atentamente

Chat
Data Apelido Frase

16/03/2021 - 09:04:01 Pregoeiro Bom dia, estamos dando inicio a sessão.

16/03/2021 - 09:04:03 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

16/03/2021 - 09:04:47 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

16/03/2021 - 09:04:47 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

16/03/2021 - 09:04:47 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

16/03/2021 - 09:04:47 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

16/03/2021 - 09:04:47 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

16/03/2021 - 09:04:56 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

16/03/2021 - 09:04:56 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/03/2021 - 09:04:58 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

16/03/2021 - 09:04:58 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/03/2021 - 09:19:58 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

16/03/2021 - 09:19:58 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

16/03/2021 - 09:22:41 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/03/2021 às 09:27:42.

16/03/2021 - 09:27:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 16/03/2021 às 09:27:42.

16/03/2021 - 09:27:42 Sistema O item 0001 foi encerrado.

16/03/2021 - 09:28:31 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 16/03/2021 às 09:33:31.

16/03/2021 - 09:33:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 16/03/2021 às 09:33:31.

16/03/2021 - 09:33:32 Sistema O item 0002 foi encerrado.

16/03/2021 - 09:35:41 Sistema O item 0001 teve como arrematante JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - ME com
valor unitário de R$ 5,64.

16/03/2021 - 09:35:41 Sistema O item 0002 teve como arrematante B. COSTA FERNANDES - MEI com valor unitário de R$ 4,20.

16/03/2021 - 09:35:41 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

16/03/2021 - 09:36:17 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/03/2021 às 11:36.
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16/03/2021 - 09:36:56 Pregoeiro Solicito o envio da proposta adequada ao ultimo lance.

16/03/2021 - 09:54:20 Sistema Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.

16/03/2021 - 10:29:00 Sistema Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.

16/03/2021 - 11:45:29 Sistema O fornecedor JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI foi inabilitado no processo.

16/03/2021 - 11:45:29 Sistema Motivo: Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante. 12.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria
certidão; e 12.4.1 no tocante a Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial do âmbito
federal

16/03/2021 - 11:45:29 Sistema O fornecedor JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

16/03/2021 - 11:45:29 Sistema Motivo: Não atendeu aos itens 12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante. 12.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria
certidão; e 12.4.1 no tocante a Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial do âmbito
federal

16/03/2021 - 11:45:29 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante B. COSTA FERNANDES com valor unitário de R$ 5,70.

16/03/2021 - 11:45:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 16/03/2021.

16/03/2021 - 11:46:15 Pregoeiro Solicito o envio da proposta adequada tendo em vista a alteração ocorrida no processo.

16/03/2021 - 11:56:48 Sistema O fornecedor JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

16/03/2021 - 12:09:21 Sistema O fornecedor J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0001.

16/03/2021 - 12:09:33 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.

16/03/2021 - 12:09:57 Sistema O fornecedor J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0002.

16/03/2021 - 15:14:16 Pregoeiro Observando o principio da razoabilidade e da proposta mais vantajosa, solicito ao fornecedor B. COSTA
FERNANDES, que envie documento complementar para comprovação do item 12.1.3.

16/03/2021 - 15:14:22 Pregoeiro No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

16/03/2021 - 15:15:01 Pregoeiro De acordo com questionamento feito pela empresa JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL
EIRELI e constatado na certidão especifica.

16/03/2021 - 15:15:36 Pregoeiro 11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de duas (2) horas, sob pena de inabilitação.

16/03/2021 - 15:16:02 Pregoeiro Conforme item 11.2 do edital.

16/03/2021 - 15:16:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:16 do dia 16/03/2021.

16/03/2021 - 15:17:38 Pregoeiro Solicito que o ato arquivado seja anexado dentro do prazo de duas horas, sujeito a inabilitação da empresa.

16/03/2021 - 15:19:32 Sistema O fornecedor JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

16/03/2021 - 15:20:58 Pregoeiro Solicito que aguardem.

16/03/2021 - 15:21:39 Pregoeiro Ao final do processo será mantido o prazo legal de intenção de recurso.

16/03/2021 - 15:21:51 Sistema O fornecedor JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - ME declarou intenção de recurso
para o item 0001.

16/03/2021 - 15:22:09 Pregoeiro Na fase atual não entraremos no mérito recursal.

16/03/2021 - 15:33:26 Sistema Diligências do item 0002 foram anexadas ao processo.

16/03/2021 - 17:25 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B. COSTA FERNANDES.

16/03/2021 - 17:25 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B. COSTA FERNANDES.

16/03/2021 - 17:26:15 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 16/03/2021 às 17:56.

16/03/2021 - 17:57:47 Pregoeiro A sessão será pausada, retornamos amanhã dia 17/03 as 10:00 horas para analise das intenções de
recurso.

17/03/2021 - 10:14:34 Pregoeiro Bom dia, retornamos a sessão.

17/03/2021 - 11:06:16 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/03/2021 - 11:06:16 Sistema Intenção: bom dia sr pregoeiro peço por favor que reveja os documentos de habilitação da empresa B. Costa
Fernandes , pois deixa de atender o item relativo a 12.1 RELATIVOS A HABILITAÇÃO JURIDICA, Sub item
12.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva; conforme apresenta pela empresa a a documentação sub item 12.1.11 Certidão especifica, conta
uma ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), no dia 10/12/2015 ato 002 numero
20000458171, onde a tal alteração nao foi apresentada pela empresa , a mesma deixa de atender também o
sub item 12.4.1 Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo forúm da
sede da pessoa jurídica , onde a qual teria que emitir tal certidão no forum da sede da empresa ( bagre )
porem foi emitida no forum de breves.

17/03/2021 - 11:06:16 Sistema Justificativa: Indefiro tendo em vista que a alteração se trata de documento complementar ao já apresentado
e a certidão de falência e recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer empresa com sede em bagre
deverá ser emitida por Breves, pois bagre é termo judiciário de breves, não existe comarca.

17/03/2021 - 11:06:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/03/2021 - 11:06:47 Sistema Intenção: sr pregoeiro peço a desclassificação da mesma , alteração contratual não e apenas um
"documento complementa como o sr se refere, e um documento constitucional de uma empresa ,
dispensável apenas com a consolidada.

17/03/2021 - 11:06:47 Sistema Justificativa: Indefiro tendo em vista que a alteração se trata de documento complementar ao já apresentado.

17/03/2021 - 11:07:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
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17/03/2021 - 11:07:01 Sistema Intenção: 12.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

17/03/2021 - 11:07:01 Sistema Justificativa: Indefiro tendo em vista que a alteração se trata de documento complementar ao já apresentado.

17/03/2021 - 11:08:03 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/03/2021 - 11:08:03 Sistema Intenção: Sr PREGOEIRO LICITANTE NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DE APONTAMENTO, COMO
TAMBÉM AS CERTIDÕES DE PROTESTOS NOS DEVIDOS CARTORIOS INDICADOS NO ESTADO DO
PARÁ. 12.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 12.4.3
Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão.

17/03/2021 - 11:08:03 Sistema Justificativa: Prezados a licitante atendeu ambas as clausulas do edital, peço que verifique atentamente.

17/03/2021 - 11:08:31 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

17/03/2021 - 11:08:31 Sistema Intenção: Sr PREGOEIRO LICITANTE NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO DE APONTAMENTO, COMO
TAMBÉM AS CERTIDÕES DE PROTESTOS NOS DEVIDOS CARTORIOS INDICADOS NO ESTADO DO
PARÁ. 12.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 12.4.3
Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria certidão.

17/03/2021 - 11:08:31 Sistema Justificativa: Prezados a licitante atendeu ambas as clausulas do edital, peço que verifique atentamente

17/03/2021 - 11:08:37 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

17/03/2021 - 11:08:46 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por CONSTANCIO REIS FILHO.

17/03/2021 - 11:08:46 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por CONSTANCIO REIS FILHO.

19/03/2021 - 08:50:17 Sistema A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 22/03/2021.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro
Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 19/03/2021 às 12:53.

CONSTANCIO REIS FILHO

Pregoeiro(a)

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES

Autoridade Competente

MARCILENE GOMES RODRIGUES

Apoio
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