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        Às nove horas e dezesseis minutos do dia trinta e um de 

janeiro de dois mil e dezoito, na sala de Sessão da Prefeitura 

Municipal de Nova Esperança do Piriá, reuniram – se o pregoeiro 

Wilson P. Moura Filho e o membro e os membros Luiz Henrique Lacerda 

Lopes, Rodrigo Braga e Silva (se encontra em treinamento para Belém) 

e a Valdelucas Rego da Silva para recebimento e abertura dos 

envelopes contendo as proposta de preços e documentação, cujo objeto 

é a Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustíveis 

a fim de atender as necessidades da Prefeitura, Secretaria e Fundos 

de Nova Esperança do Piriá/PA. O pregoeiro iniciou a sessão 

esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os aspectos 

legais, informa que tivemos apenas duas retiradas de edital sendo das 

empresas J D Alves de Lima LTDA - EPP CNPJ: 19.361.161/0001-01 e a 

empresa Auto Posto Diniz Eireli CNPJ: 13.333.269/0002-12. 

Imediatamente o pregoeiro solicitou aos representantes das 

proponentes que se identificasse através do credenciamento, munidos 

de sua carta de credenciamento e ou procuração e no caso de sócio 

proprietário da empresa a cédula de identidade para efeito de 

comprovação. Apresentou credenciamento para a licitação os licitantes 

abaixo relacionados, com seus respectivos representantes: J D Alves 

de Lima LTDA - EPP CNPJ: 19.361.161/0001-01 tendo como representante 

o Sr.ª Dulcicleia Lima de Castro CPF: 724.397.422-87 e a empresa Auto 

Posto Diniz Eireli CNPJ: 13.333.269/0002-12 tendo como sua 

representante a Sr.ª Erica Diniz Garuzzi CPF: 010.659.642-00, apos 

analise pela comissão do credenciamento fica a empresa Diniz 

CREDENCIADA e a empresa J D Alves fica DESCREDENCIADA por não 

apresentar junto ao seu credenciamento os itens 4.3 ( 4.3.2 4.3.4, 

4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 e 4.3.9) aplicando assim o item 4.7 

impedindo a empresa de se manifestar no certame. Após o 

credenciamento, o pregoeiro solicita aos participantes os envelopes 

de proposta de preço, após abre – se os envelopes de proposta de 
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preço, todos rubricam, confere após analise das propostas pela 

empresa e pela comissão fica a empresa Diniz com sua proposta 

habilitada atendendo dos requisitos do Edital, a representante da 

empresa Diniz faz sua ponderação com relação a proposta da empresa J 

D Alves informando que não foi verificado na mesma o número do 

Pregão, número da conta bancária, dados do receptor das ordens de 

fornecimento e a mesma apresentou seus itens na proposta incoerente 

ao que se apresenta no termo de referencia do Edital, com quantidades 

equivocadas e com um item a mais, apos analise da indagação o 

pregoeiro não habilita a proposta da empresa J D Alves confirmando 

assim as indagações ao norte mensuradas não estando a proposta da 

empresa de acordo com o item 6 do edital. O pregoeiro analisa a 

proposta habilitada e inicia a fase de negociação ficando da seguinte 

forma: item 01 a R$ 4,44 para a empresa Diniz, depois de negociado o 

primeiro item o pregoeiro solicita ao participante seu envelope II de 

documentações, depois de minuciosa analise pelo pregoeiro e equipe de 

apoio e participante aqui presente, ficando a empresa HABILITADA 

estando de pleno acordo com Edital, dando seguimento ao certame 

ficando o item 02 no valor de R$ 3,49, o item 03 no valor de R$ 3,63, 

todos os itens para a empresa Diniz. A empresa J D Alves não venceu 

nenhum item sendo desabilitada na fase das propostas retorna assim 

com seu envelope 2 de habilitação lacrado. O pregoeiro inicia as 

disposições finais informando que a ATA de registro de preços estará 

disponível para assinatura preenchida formalmente conforme modelo do 

edital e preços aqui fixados e informa para o licitante vencedor para 

que traga o seu certificado digital na hora da assinatura da ATA-SRP 

para assinatura digital do mesmo. Considerando que ninguém manifestou 

intenção de interpor recurso, ao pregoeiro adjudicou os itens do 

certame. Nada mais havendo a tratar, lavrou – se a presente ata que 

vai assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e representantes das 

empresas presentes. O pregoeiro declarou encerrados os trabalhos 

agradecendo a presença de todos e informa que a empresa vencedora tem 

dois dias para entrega da proposta consolidada. 

 



 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá 
Estado do Pará 

Poder Executivo 

Avenida São Pedro, 752 – Centro – Nova Esperança do Piriá – Pará 

CNPJ. 84.263.862/0001-05 – Fone (fax): (91) 3817-1389 

 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

N.001/2018/PMNEP/SRP/PP 

 

 

 

 

Wilson P. de Moura Filho       Valdelucas Rego da Silva 

Pregoeiro                      Membro 

 

 

 

 

 

Rodrigo Braga e Silva          Luiz Henrique Lacerda Lopes 

Membro                         Presidente da CPL 

                                

 

 

 

 

Auto Posto Diniz Eireli        J D Alves de Lima LTDA - EPP 

CNPJ: 13.333.269/0002-12       CNPJ: 19.361.161/0001-01 

Empresa Participante           Empresa Participante 
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