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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00025/2022
Às 09:00 horas do dia 30 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 130B/2021 de 01/11/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 02.09.025/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2022. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Aquisição de Combustível tipo Diesel S10, para recuperação de 95,60 Km de Estradas Vicinais entre
as Vilas Água Preta, Baixa da Égua, Água Branca, Formosa e Manoel Goiano, Convênio 165/2022 SETRAN/PMNEP.. O
Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Item: 1
Descrição: Óleo diesel
Descrição Complementar: Óleo Diesel Uso: Automotivo , Apresentação: Com Biodiesel , Composição:
Concentração De Enxofre 500 Mg/Kg MG/K
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 130.000
Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 734.500,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Aceito para: AUTO POSTO ARIELLA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 734.500,0000 e com valor negociado a
R$ 703.300,0000 .
Histórico
Item: 1 - Óleo diesel
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

13.333.269/0002-12 AUTO
POSTO
ARIELLA
EIRELI

ME/EPP
Declaração
Quantidade
Equiparada ME/EPP
Não

Não

130.000

Valor
Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 5,6500 R$ 734.500,0000 29/08/2022
13:09:26

Marca: PETROBRAS
Fabricante: PETROBRAS
Modelo / Versão: PETROBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIESEL S10
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 734.500,0000

13.333.269/0002-12

30/08/2022 09:00:06:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Abertura

Data

Observações

30/08/2022
Item aberto para lances.
09:02:06

Encerramento
30/08/2022
Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
sem prorrogação 09:12:07
Encerramento
etapa aberta

30/08/2022
Item com etapa aberta encerrada.
09:14:15

Encerramento

30/08/2022
Item encerrado para lances.
09:14:15

Aceite de
proposta

30/08/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO POSTO ARIELLA EIRELI, CNPJ/CPF:
14:45:24 13.333.269/0002-12, pelo melhor lance de R$ 734.500,0000 e com valor negociado a

R$ 703.300,0000. Motivo: Negociação aceita pela Licitante.
Habilitação de
fornecedor

30/08/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO POSTO ARIELLA EIRELI 14:45:40 CNPJ/CPF: 13.333.269/0002-12

Abertura do
prazo Convocação
anexo

31/08/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTO POSTO ARIELLA EIRELI, CNPJ/CPF:
09:10:53 13.333.269/0002-12.

Encerramento
do prazo Convocação
anexo

31/08/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTO POSTO ARIELLA
09:11:46 EIRELI, CNPJ/CPF: 13.333.269/0002-12.
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Sistema

30/08/2022
09:00:06

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização
da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para
o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o
período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se
conectados.

Pregoeiro

30/08/2022
09:01:01

Bom dia Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão
eletrônico n.º 025-2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova
Esperançado Piriá/PA.

Pregoeiro

30/08/2022
09:01:14

Antes de abrir os itens para lances, peço a atenção de todos para alguns breves
avisos a respeito da presente licitação.

Pregoeiro

30/08/2022
09:01:30

É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as
transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de
propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja
realizado por terceiros.

Pregoeiro

30/08/2022
09:01:44

Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto.

Pregoeiro

30/08/2022
09:01:58

Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento
no art. 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar
informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da
proposta.

Sistema

30/08/2022
09:02:06

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema

30/08/2022
09:02:06

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro

30/08/2022
09:02:15

Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.049/19, o fornecedor
que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com
os entes públicos pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes
devem formular seus lances com responsabilidade.

Pregoeiro

30/08/2022
09:02:23

A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida
excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da
inexequibilidade do preço.

Pregoeiro

30/08/2022
09:02:30

Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para
apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor,
conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório.

Pregoeiro

30/08/2022
09:02:41

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema
(chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a
todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Pregoeiro

30/08/2022
09:02:50

Etapa de análise de propostas, bom certame a todos.

Sistema

30/08/2022
09:12:07

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta
pelo pregoeiro.

Sistema

30/08/2022
09:14:15

O item 1 está encerrado.

Sistema

30/08/2022
14:26:42

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro

30/08/2022
14:33:01

Sr. Licitante, boa tarde.

Pregoeiro

30/08/2022
14:33:19

Fase de lances concluída com sucesso.

Pregoeiro

30/08/2022
14:39:32

Para AUTO POSTO ARIELLA EIRELI - Sr. Licitante, aceita negociação ao item
vencido? Haja vista, que o valor total do convênio é de R$ 703.534,75 para
130.000 litros, enfatizando um valor perspectivo de R$ 5,41 por litro.

13.333.269/000212

30/08/2022
14:42:30

Sr. Pregoeiro, boa tarde. Conforme análise das possíveis negociações, abordando
a valor do convênio. Aceitamos o valor proposto no limite. R$ 5,41, para
130.000 litros, totalizando o valor de R$ 730.300,00.

13.333.269/000212

30/08/2022
14:44:13

Ratificando o valor total R$ 703.300,00.

Sistema

30/08/2022
14:45:41

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no
julgamento´.

Pregoeiro

31/08/2022
09:05:47

Para AUTO POSTO ARIELLA EIRELI - Sr. Licitante, solicito a proposta ajusta
conforme o último lance ofertado, no prazo máximo de 02 (duas) horas a contar
desta mensagem, a indexação será feita via sistema, no campo "convocar
anexo".

Sistema

31/08/2022
09:10:53

Senhor fornecedor AUTO POSTO ARIELLA EIRELI, CNPJ/CPF: 13.333.269/000212, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

31/08/2022
09:11:46

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTO POSTO ARIELLA EIRELI, CNPJ/CPF:
13.333.269/0002-12, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

31/08/2022
09:17:09

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/08/2022 às
09:40:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Alteração equipe

30/08/2022
08:53:17

Abertura da
sessão pública

30/08/2022
09:00:06

Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

30/08/2022
09:02:06

Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

30/08/2022
14:26:42

Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo

30/08/2022
14:45:41

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

31/08/2022
09:17:09

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/08/2022 às
09:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
16:00 horas do dia 06 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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