
 

 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2019 - 
ANÁLISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO. 

 
Aos 03 (três) dias do mês de maio de (2019) dois mil e dezenove, a partir das 09h00min(nove horas), na 

sala da licitação da Prefeitura Municipal de Granito-PE, fizeram-se presentes ao Pregoeiro Oficial do 

Município, o Sr. FRANCISCO DUARTE GABRIEL e a respectiva Equipe de Apoio composta pelos membros, 
LUCIANA BARBOSA DA SILVA, ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO e JOSE NEGEDILE DE 

ALENCAR JUNIOR, nomeados pela portaria Nº 002/2019, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA do Pregão 
Presencial nº 001/2019, que tem como objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO 

(PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO EDUCAÇÃO, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), 
para frota veículos do municípiode Granito – PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 

I DO EDITAL.Foi publicado no dia Diário Oficial da União, no diário Oficial doEstado, no diário oficial da 
União e no mural do átrio do paço municipal. Adquiriu o edital a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL 

BOM CONSELHO - ME, CNPJ: 24.792.503/0001-05.Pontualmente às 8 horas, o(a) Senhor(a) 
Pregoeiro(a) declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o(a) Senhor(a) 

JOSE NEGEDILE DE ALENCAR JUNIOR para secretariar a reunião.No horário definido no Edital, com 

tolerância de 15 minutos, o Pregoeiro iniciou a sessão verificou-se que a presença de apenas o 
licitante:POSTO DE COMBUSTÍVEL BOM CONSELHO - ME, CNPJ: 24.792.503/0001-05, por seu 

representante abaixo credenciado.Após recolher os envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação, foi 
verificado que estavam todos lacrados, os quais foram rubricados por todos os presentes, iniciou-se a 

fase de credenciamento do representante:POSTO DE COMBUSTÍVEL BOM CONSELHO - ME, CNPJ: 

24.792.503/0001-05 representado por seu procurador FRANCINERE LACERDA BARROS NASCIMENTO, 
CPF: 009.944.784-37, RG 39.486.373-2- SSP-SP sendo considerado credenciado. Em seguida foram 

abertos os envelopes de Proposta de Preços da(s) empresa(s) licitante(s) para avaliação do atendimento 
das especificações exigidas no edital (Anexo I do Edital)Conforme as propostas apresentadas: 

 

 ITEM MATERIAL UND QT TOTAL 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
MÁXIMO  

 PREÇO TOTAL 
MÁXIMO  

 A  

1 GASOLINA LITRO 42.320,00 R$ 4,697   198.777,04  R$ 4,697 

2 DIESEL S-10 LITRO 126.400,00 R$ 3,726   470.966,40  R$ 3,726 

    
 R$     669.743,44    

Na seqüência iniciou-se a etapa do lance verbal e negociação, onde foi utilizado o disposto no Artigo 4º 
inciso VIII da Lei 10.520/2002, oferecendo aos classificados para o lance a oportunidade de redução dos 

preços ofertados nas propostas escritas conforme Lances e Vencedor abaixo descrito aos autos, e que o 
pregoeiro insistentemente indagou o licitante presente para a redução, contudo não houve êxito, pois, 

segundo o licitante, o preço do edital estar no limite mínimo do mercadochegando-se aos devidos 

lances:  

   
 

 LANCE/NEGOCIAÇÃO  

 ITEM MATERIAL UND QT TOTAL  A   B   C   D  

1 GASOLINA LITRO 42.320,00 R$ 4,6970       

2 DIESEL S-10 LITRO 126.400,00 R$ 3,7260       

 
SOMA 
FINAL 

VRL EXTENSO 
IDENTIFIC

AÇÃO 
ITENS EMPRESA 

669.743,44 
Seiscentos e sessenta e nove mil e setecentos e 

quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos A 1 E 2 
POSTO DE COMBUSTÍVEL BOM 

CONSELHO - ME, CNPJ: 
24.792.503/0001-05 

 
Encerrados os lances verbais, na sequencia foram abertos os envelopes de documentação da empresa 

ofertante dos menores preços, para verificação do atendimento às condições de habilitação constantes 
em edital a empresa Apresentou todos os documentos exigidos no edital. Finalizada a etapa competitiva 

anteriormente e restando a habilitada(s) a(s) empresa(s) ofertante(s) do(s) menor(es) preço(s), o 

Pregoeiro declarou a(s) empresa(s)POSTO DE COMBUSTÍVEL BOM CONSELHO - ME, CNPJ: 



 

 

24.792.503/0001-05melhor classificada na fase de proposta e lance deste Pregão, com valor de R$ 
669.743,44 (Seiscentos e sessenta e nove mil e setecentos e quarenta e três reais e 

quarenta e quatro centavos), fora comunicado a mesma se seu representante credenciadohaveria de  
manifestar interesse em interpor recurso, na qual o mesmo indagou não ter interesse já que de fato 

cumprir tal exigência na habilitação não prejudicando o andamento do certame, o Sr pregoeiro indagou 

motivo pelo qual fica precluso o direito a recurso, nos termos do inciso vinte do Artigo 4º da Lei 
10.520/2002.O Pregoeiro informa que a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) cumprir os prazos de 

entrega conforme estabelecido no edital, sob pena de multas e outras sanções cabíveis conforme edital. 
Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão em epígrafe, com base na atribuição descrita na Lei do 

Pregão, e considerando que: a) – A(s) proposta(s) da(s) empresa(s) vencedora(s) satisfaz(em) à(s) 

exigência(s) do edital; b) – A(s) empresa(s) vencedora(s) na fase de classificação; c) - Os preços 
ofertados estão dentro dos limites estabelecidos pela Prefeitura; d) - Não houve manifestação expressa 

por parte do(s) representante(s) da(s) licitante(s) de intenção de interpor recursos. O Pregoeiro aguarda 
à empresa classificada para apresentação das documentações com validadesupra indicada no devido 

prazo, nos termos do art. 48, § 3º da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata e 
determinou que se fizesse ciência ao Sr. Prefeito. 

 
Francisco Duarte Gabriel 
Pregoeiro 
 
Jose Negedile de Alencar Junior 
Membro da equipe de apoio 
 
Luciana Barbosa da silva 
Membro da equipe de apoio 
 
Antonio Francisco de Oliveira Irmão  
Membro da equipe de apoio 

 
 
 
 
 
 

POSTO DE COMBUSTÍVEL BOM CONSELHO - ME,  
CNPJ: 24.792.503/0001-05 

FRANCINERE LACERDA BARROS NASCIMENTO 
 CPF: 009.944.784-37


