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ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Registro de Preços Eletrônico - Nº 055/2022-PE/SRP

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

14/11/2022 14:20 14/11/2022 14:25 22/11/2022 23:59 25/11/2022 09:59 25/11/2022 10:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 GASOLINA TIPO COMUM 5,16 241.250 L Aceito

0002 DIESEL S-10 7,11 140.250 L Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

14/11/2022 EDITAL PE 055.pdf

16/11/2022 RETIFICAÇÃO - PREGÃO 055-2022.pdf

23/11/2022 RETIFICAÇÃO II - PREGÃO 055-2022.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

25/11/2022 - 11:48 Negociação aberta para o processo Nº
055/2022-PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo Nº 055/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/11/2022 - 11:48 Negociação aberta para o processo Nº
055/2022-PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo Nº 055/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/11/2022 - 11:49 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2022 às 14:00.

25/11/2022 - 15:26 Documentos solicitados para o
processo Nº 055/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº 055/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/11/2022 - 16:21 Documentos solicitados para o
processo Nº 055/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº 055/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

28/11/2022 - 11:36 Documentos solicitados para o
processo Nº 055/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº 055/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 GASOLINA TIPO
COMUM

AUTO POSTO NOVA
ERA LTDA

Nova Era Equador 5,13 241.250 1.237.612,50

0002 DIESEL S-10 POSTO DE
COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

DIESEL S-10 SHELL 6,40 140.250 897.600,00

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.
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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 Elaboração Independente de
Proposta

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Declaração de Elaboração Independente de
Proposta

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Declaração de Garantia Contratual Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual,
conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

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 - GASOLINA TIPO COMUM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POSTO DE
COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

06.749.110/0001-
37

18/11/2022 -
12:24:37

GASOLINA
COMUM

SHELL 241.250 R$ 5,16 R$ 1.244.850,00 Não

AUTO POSTO NOVA
ERA LTDA

41.597.673/0001-
58

22/11/2022 -
14:14:02

Nova Era Equador 241.250 R$ 5,16 R$ 1.244.850,00 Sim

DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

18.592.080/0001-
87

24/11/2022 -
14:44:12

IPIRANGA IPIRANGA 241.250 R$ 5,16 R$ 1.244.850,00 Não

0002 - DIESEL S-10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POSTO DE
COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

06.749.110/0001-
37

18/11/2022 -
12:28:43

DIESEL S-10 SHELL 140.250 R$ 7,11 R$ 997.177,50 Não

AUTO POSTO NOVA
ERA LTDA

41.597.673/0001-
58

22/11/2022 -
14:14:51

Nova Era Equador 140.250 R$ 7,11 R$ 997.177,50 Sim

DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

18.592.080/0001-
87

24/11/2022 -
14:44:49

IPIRANGA IPIRANGA 140.250 R$ 7,11 R$ 997.177,50 Não

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

DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA 18.592.080/0001-87 90 dias

POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA 06.749.110/0001-37 90 dias

AUTO POSTO NOVA ERA LTDA 41.597.673/0001-58 90 dias

Lances Enviados
0001 - GASOLINA TIPO COMUM
Data Valor CNPJ Situação

18/11/2022 - 12:24:37 5,16 (proposta) 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

22/11/2022 - 14:14:02 5,16 (proposta) 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Válido

24/11/2022 - 14:44:12 5,16 (proposta) 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:20:04 5,15 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:20:14 5,14 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:30:11 5,13 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Válido

0002 - DIESEL S-10
Data Valor CNPJ Situação

18/11/2022 - 12:28:43 7,11 (proposta) 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido
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22/11/2022 - 14:14:51 7,11 (proposta) 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, conforme consta
comunicação no Chat. 28/11/2022 11:47:20 - F. AUTO POSTO NOVA
E... - Documentação Item 0002: Senhor Pregoeiro, solicitamos
desistência do referido item, pois houve um equivoco na hora de ofertar
o lance e o mesmo acabou sendo enviado de forma equivocada.
Pedimos desistência do item. 28/11/2022 11:50:52

24/11/2022 - 14:44:49 7,11 (proposta) 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:19:43 7,10 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:20:05 7,09 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:20:32 7,08 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:25:33 7,07 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:25:43 7,06 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:27:32 7,05 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:27:58 7,04 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido
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25/11/2022 - 11:28:37 7,03 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:29:05 7,02 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:29:35 6,98 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - 25/11/2022 11:32:03

25/11/2022 - 11:29:53 6,97 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:30:37 6,96 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:30:52 6,95 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:31:47 6,70 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:31:58 6,69 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:32:44 6,60 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:32:53 6,59 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido
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25/11/2022 - 11:33:12 6,55 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:33:29 6,54 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:33:56 6,50 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:34:13 6,49 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:34:37 6,47 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:34:45 6,46 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:35:10 6,45 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:35:36 6,44 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

25/11/2022 - 11:36:07 6,43 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:37:24 6,40 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido
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25/11/2022 - 11:37:27 6,35 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - 25/11/2022 11:38:02

25/11/2022 - 11:37:46 6,32 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:39:02 6,25 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, conforme consta
comunicação no Chat. 28/11/2022 11:47:20 - F. AUTO POSTO NOVA
E... - Documentação Item 0002: Senhor Pregoeiro, solicitamos
desistência do referido item, pois houve um equivoco na hora de ofertar
o lance e o mesmo acabou sendo enviado de forma equivocada.
Pedimos desistência do item. 28/11/2022 11:50:52

25/11/2022 - 11:39:28 6,24 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

25/11/2022 - 11:40:06 6,20 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa solicitou desistência do item, conforme consta
comunicação no Chat. 28/11/2022 11:47:20 - F. AUTO POSTO NOVA
E... - Documentação Item 0002: Senhor Pregoeiro, solicitamos
desistência do referido item, pois houve um equivoco na hora de ofertar
o lance e o mesmo acabou sendo enviado de forma equivocada.
Pedimos desistência do item. 28/11/2022 11:50:52

25/11/2022 - 11:40:52 6,19 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - A composição do custo deverá ser completa e detalhada
para composição de custo e a mesma não fez, após verificação da
composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a
empresa adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$
6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase de lance do pregão foi o
valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa
usa em sua composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto
Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o equivalente a
R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a
empresa apresentou notamos que existe o campo de desconto, o
mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a assessoria
contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de
produtos tem que ser demonstrado em documento fiscal e que neste
caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo especifico para
tal. Sendo assim, por não demonstrar a exequibilidade de seu valor,
desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”. 28/11/2022 11:34:31

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 25/11/2022 - 16:25:42 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Alvará - Posto Nova Era 2022.pdf

0002 25/11/2022 - 17:16:29 18.592.080/0001-87 - DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

P.E.N°055.2022-SRP-PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ÓLEO
DIESEL S-10 - DELPUPO E MORO
COMBUSTÍVEIS LTDA.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

24/11/2022 - 14:43 kEILANE DE JESUS
DELPUPO

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1282123&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1282267&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1282267&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1282267&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1282267&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6805799&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6805799&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6805799&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6805799&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6805799&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6805799&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6805799&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

25/11/2022 - 09:21 JOSE EDMILSON SILVA - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

AUTO POSTO NOVA ERA
LTDA

25/11/2022 - 09:51 RODRIGO RIBEIRO ROCHA - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

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

28/11/2022 - 13:34 01/12/2022 - 23:59 06/12/2022 - 23:59

0001 - GASOLINA TIPO COMUM

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

18.592.080/0001-87 -
DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

25/11/2022 - 14:21:15 Boa tarde a todos !

Sr. Pregoeiro, solicito a Inabilitação do concorrente, por deixar de cumprir algumas
cláusulas do Edital.
O arquivo Alvará de Localização e funcionamento está corrompido, tornando
assim impossível a sua análise, portanto descumpriu a Cláusula 19.1.2.2 do Edital.

A proposta de Preços apresentada pela concorrente, não contém a
MARCA/FABRICANTE dos produtos ofertados, descumprindo assim, o exigido na
cláusula 12.1.2 e e 13.1.2 do referido Edital, ressaltamos que a especificação da
MARCA/FABRICANTE é item indispensável para análise e aceitação da proposta
apresentada. O concorrente tambem deixou de apresentar Certidão de Habilitação
Profissional e Certidão Negativa de Débitos do CONTADOR responsável pela
elaboração do Balanço Patrimonial, bem como não apresentou a
Certidão/Declaração de Endramento de ME ou EPP emitida pela Jucepa. E por
estes motivos elencados acima, solicitamos a desclassificação da proposta
apresentada pela referida empresa, bem como sua Inabilitação.

Indeferido

Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que só será considerada as intenções recursais protocoladas dentro do prazo, em conformidade com o Decreto
10.024/2019, ou seja, o referido prazo ainda nem se quer foi aberto.

06.749.110/0001-37 -
POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

25/11/2022 - 15:20:10 BOA TARDE SR. PREGOEIRO
APOIS ANALISAMOS ROL DE DOCUMENTAÇÃO, VERIFICAMOS QUE
ARQUIVO ESTA DANIFICADO DO ALAVARA SENDO COMPRE O ITEM 19.1.2.2

NÃO ENCONTRAMOS ATO DE CONSTITUITIVO DA EMPRESA CONFORME
ITEM 19.1.1.5

Indeferido

Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que só será considerada as intenções recursais protocoladas dentro do prazo, em conformidade com o Decreto
10.024/2019, ou seja, o referido prazo ainda nem se quer foi aberto.

06.749.110/0001-37 -
POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

28/11/2022 - 12:35:39 BOA TARDE SR.PREGOEIRO
NÃO ESTA LIBERADO O ITEM 2 PARA ANEXA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
DE PREÇO SOLICITO QUE LIBERE

Indeferido

Justificativa: Informamos que não foi solicitado planilha de custo para a empresa, por esse motivo não esta aberta a opção, caso se faça necessário.

18.592.080/0001-87 -
DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

28/11/2022 - 13:15:20 Boa tarde a todos ! Sr. Pregoeiro, solicito a Inabilitação do concorrente, por deixar
de cumprir algumas cláusulas do Edital. O arquivo Alvará de Localização e
funcionamento está corrompido, tornando assim impossível a sua análise, portanto
descumpriu a Cláusula 19.1.2.2 do Edital. A proposta de Preços apresentada pela
concorrente, não contém a MARCA/FABRICANTE dos produtos ofertados,
descumprindo assim, o exigido na cláusula 12.1.2 e e 13.1.2 do referido Edital,
ressaltamos que a especificação da MARCA/FABRICANTE é item indispensável
para análise e aceitação da proposta apresentada. O concorrente tambem deixou
de apresentar Certidão de Habilitação Profissional e Certidão Negativa de Débitos
do CONTADOR responsável pela elaboração do Balanço Patrimonial, bem como
não apresentou a Certidão/Declaração de Endramento de ME ou EPP emitida pela
Jucepa. E por estes motivos elencados acima, solicitamos a desclassificação da
proposta apresentada pela referida empresa, bem como sua Inabilitação.
Close

Deferido

06.749.110/0001-37 -
POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

28/11/2022 - 13:22:57 BOA TARDE SR. PREGOEIRO
APÓS NOSSA ANALISÉ VIRMOS QUE EMPRESA AUTO POSTO NOVA ERA,
DEIXO DE APRESNTA ATO CONSTITUITIVO CONFORME I TEM 19.1.5

Deferido

06.749.110/0001-37 -
POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

28/11/2022 - 13:25:35 BOA TARDE SR. PREGOEIRO
A EMPRESA DEIXO DE APRESENTA NO SEU ROL DE DOCUMENTAÇÃO
CERTIDAO CONTADOR SENDO ASSIM PEÇO A SUA INHABILITAÇÃO

Deferido

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807547&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807689&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807689&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807689&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807689&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807689&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807689&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6807689&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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06.749.110/0001-37 -
POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

28/11/2022 - 13:27:12 DEIXO DE APRESENTA CERTIDAO DO SICAF E DEIXO DE APRESENTA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL CONFORME OS ITENS 19.1.1 E 19.1.1.2

Deferido

06.749.110/0001-37 -
POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

28/11/2022 - 13:29:45 SENHOR PREGOEIRO EMPRESA APRESENTOU A CERTIDAO DE
DESENQUADRAMENTO DE EPP NO SEU ROL DEDOCUMENTAÇÃO A
PROPRIA CERTIDAO DA JUSCEPA CONFIRMA ISSO

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.749.110/0001-37 -
POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

28/11/2022 - 17:42:14 OA TARDE SR. PREGOEIRO APÓS NOSSA ANALISÉ
VIRMOS QUE EMPRESA AUTO POSTO NOVA ERA,
DEIXO DE APRESNTA ATO CONSTITUITIVO
CONFORME I TEM 19.1.5
BOA TARDE SR. PREGOEIRO A EMPRESA DEIXO
DE APRESENTA NO SEU ROL DE DOCUMENTAÇÃO
CERTIDAO CONTADOR SENDO ASSIM PEÇO
recurso.pdf.

Aguardando Julgamento

18.592.080/0001-87 -
DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

01/12/2022 - 19:44:08 Boa noite.

Segue Recurso administrativo interposto por nossa
empresa. P.E N°055.2022 - RECURSO
ADMINISTRATIVO - DELPUPO E MORO
COMBUSTÍVEIS LTDA.pdf.

Aguardando Julgamento

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

41.597.673/0001-58 - AUTO
POSTO NOVA ERA LTDA

02/12/2022 - 12:34 Segue contrarazões Contra-razões - Delpupo.pdf.

41.597.673/0001-58 - AUTO
POSTO NOVA ERA LTDA

02/12/2022 - 12:34 Segue contrarazões Contrarazões - Mandacaru.pdf.

0002 - DIESEL S-10

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.749.110/0001-37 -
POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

25/11/2022 - 14:59:17 BOA TARDE SR. PREGOEIRO
APOIS ANALIZAMOS ROL DE DOCUMENTEÇÃO VERIFICAMOS QUE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ESTA EM DESCONFORMINDADE
COM ITEM 19.1.2

Indeferido

Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que só será considerada as intenções recursais protocoladas dentro do prazo, em conformidade com o Decreto
10.024/2019, ou seja, o referido prazo ainda nem se quer foi aberto.

18.592.080/0001-87 -
DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

28/11/2022 - 13:22:10 Boa tarde a todos ! Sr. Pregoeiro, solicito a Inabilitação e desclassificação da
empresa ora arrematante do item, por deixar de cumprir a cláusula 19.1.3.2 do
referido Edital, onde exige da empresa a apresentação do BALANÇO
PATRIMONIAL do último exercício social na forma da Lei. E a empresa
apresentou o TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO,
referente ao exercício de 2020, outrossim a empresa não detém dos benefícios
concedidos as MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. Como
se trata de HABILITAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA, Solicitamos assim, pelo
motivo elencado acima, sua devida INABILITAÇÃO.

Deferido

Chat
Data Apelido Frase

16/11/2022 - 14:55:41 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (RETIFICAÇÃO - PREGÃO 055-2022.pdf) em 16/11/2022 às 14:55.

21/11/2022 - 15:42:33 Sistema O processo foi retificado em 21/11/2022 às 15:42.

21/11/2022 - 15:42:33 Sistema Motivo: Alteração da equipe de apoio

23/11/2022 - 09:05:00 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (RETIFICAÇÃO II - PREGÃO 055-2022.pdf) em 23/11/2022 às 09:05.

25/11/2022 - 10:01:04 Pregoeiro Bom dia senhores

25/11/2022 - 10:01:24 Pregoeiro Sejam bem vindos a mais uma licitação de Ipixuna do Pará

25/11/2022 - 10:02:40 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

25/11/2022 - 11:15:04 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

25/11/2022 - 11:15:04 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

25/11/2022 - 11:19:19 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

25/11/2022 - 11:19:19 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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25/11/2022 - 11:19:22 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

25/11/2022 - 11:19:22 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/11/2022 - 11:29:21 Sistema O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

25/11/2022 - 11:29:21 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,15 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0001 até 25/11/2022 às 11:34:20.

25/11/2022 - 11:30:11 Sistema O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 5,13.

25/11/2022 - 11:30:11 Sistema O item 0001 foi encerrado.

25/11/2022 - 11:31:53 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 6,98 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

25/11/2022 - 11:32:03 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 6,98 para o item 0002 foi aprovado pelo pregoeiro.

25/11/2022 - 11:37:53 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 6,35 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

25/11/2022 - 11:38:02 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 6,35 para o item 0002 foi aprovado pelo pregoeiro.

25/11/2022 - 11:42:55 Sistema O item 0002 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

25/11/2022 - 11:42:55 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 6,20 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0002 até 25/11/2022 às 11:47:54.

25/11/2022 - 11:47:55 Sistema O item 0002 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

25/11/2022 - 11:47:55 Sistema O item 0002 foi encerrado.

25/11/2022 - 11:48:54 Sistema O item 0001 teve como arrematante AUTO POSTO NOVA ERA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 5,13.

25/11/2022 - 11:48:54 Sistema O item 0002 teve como arrematante DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA - Ltda/Eireli com lance de
R$ 6,19.

25/11/2022 - 11:48:54 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

25/11/2022 - 11:49:21 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2022 às 14:00.

25/11/2022 - 11:49:33 Pregoeiro Senhores, ofertem seus melhores lances

25/11/2022 - 11:50:08 F. DELPUPO & MORO CO... Negociação Item 0002: Bom dia a todos ! Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como ofertar um preço
menor que o que pleiteamos na fase de lances.

25/11/2022 - 11:50:33 F. AUTO POSTO NOVA E... Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro nosso valor já esta no limite, infelizmente não temos como baixar
mais.

25/11/2022 - 14:21:15 Sistema O fornecedor DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0001.

25/11/2022 - 14:59:17 Sistema O fornecedor POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso
para o item 0002.

25/11/2022 - 15:20:10 Sistema O fornecedor POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso
para o item 0001.

25/11/2022 - 15:26:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:27 do dia 25/11/2022.

25/11/2022 - 15:26:46 Sistema Motivo: Senhores esta equipe de apoio e pregoeiro, em observância ao valor ofertado pela empresa, após
análise e comparação do valor ofertado com o valor estimado e o valor médio para o Estado do Pará
divulgado pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP,
solicito que a empresa apresente dentro do prazo estimado planilha de composição de preço, demonstrando
e justificando a exequibilidade do preço, acompanhada de Notas Fiscais de entrada.

25/11/2022 - 15:27:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

25/11/2022 - 15:27:32 Sistema Intenção: Boa tarde a todos ! Sr. Pregoeiro, solicito a Inabilitação do concorrente, por deixar de cumprir
algumas cláusulas do Edital. O arquivo Alvará de Localização e funcionamento está corrompido, tornando
assim impossível a sua análise, portanto descumpriu a Cláusula 19.1.2.2 do Edital. A proposta de Preços
apresentada pela concorrente, não contém a MARCA/FABRICANTE dos produtos ofertados, descumprindo
assim, o exigido na cláusula 12.1.2 e e 13.1.2 do referido Edital, ressaltamos que a especificação da
MARCA/FABRICANTE é item indispensável para análise e aceitação da proposta apresentada. O
concorrente tambem deixou de apresentar Certidão de Habilitação Profissional e Certidão Negativa de
Débitos do CONTADOR responsável pela elaboração do Balanço Patrimonial, bem como não apresentou a
Certidão/Declaração de Endramento de ME ou EPP emitida pela Jucepa. E por estes motivos elencados
acima, solicitamos a desclassificação da proposta apresentada pela... (CONTINUA)

25/11/2022 - 15:27:32 Sistema (CONT. 1) referida empresa, bem como sua Inabilitação.

25/11/2022 - 15:27:32 Sistema Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que só será considerada as intenções recursais
protocoladas dentro do prazo, em conformidade com o Decreto 10.024/2019, ou seja, o referido prazo ainda
nem se quer foi aberto.

25/11/2022 - 15:27:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

25/11/2022 - 15:27:43 Sistema Intenção: BOA TARDE SR. PREGOEIRO APOIS ANALIZAMOS ROL DE DOCUMENTEÇÃO VERIFICAMOS
QUE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ESTA EM DESCONFORMINDADE COM ITEM 19.1.2

25/11/2022 - 15:27:43 Sistema Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que só será considerada as intenções recursais
protocoladas dentro do prazo, em conformidade com o Decreto 10.024/2019, ou seja, o referido prazo ainda
nem se quer foi aberto.

25/11/2022 - 15:27:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

25/11/2022 - 15:27:55 Sistema Intenção: BOA TARDE SR. PREGOEIRO APOIS ANALISAMOS ROL DE DOCUMENTAÇÃO,
VERIFICAMOS QUE ARQUIVO ESTA DANIFICADO DO ALAVARA SENDO COMPRE O ITEM 19.1.2.2
NÃO ENCONTRAMOS ATO DE CONSTITUITIVO DA EMPRESA CONFORME ITEM 19.1.1.5

25/11/2022 - 15:27:55 Sistema Justificativa: Este Pregoeiro e equipe de apoio, informa que só será considerada as intenções recursais
protocoladas dentro do prazo, em conformidade com o Decreto 10.024/2019, ou seja, o referido prazo ainda
nem se quer foi aberto.

25/11/2022 - 16:21:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:22 do dia 25/11/2022.
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25/11/2022 - 16:21:27 Sistema Motivo: Após análise observamos que o arquivo Alvará de Funcionamento esta corrompido, como o mesmo
não faz parte do rol taxativo de documentos exigiveis para comprovação da habilitação, que podem ser
justificados para a inabilitação da empresa, abro essa diligência e solicito que a empresa apresente o
documento dentro do prazo solicitado, para verificação da conformidade da empresa e o local de
funcionamento da mesma.

25/11/2022 - 16:25:42 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

25/11/2022 - 16:30:22 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

25/11/2022 - 16:30:22 Sistema Motivo: A empresa apresentou o documento solicitado, sendo assim, não se faz mais necessário aguardar o
fim do prazo.

25/11/2022 - 17:16:29 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

25/11/2022 - 17:55:08 Pregoeiro senhores, devido ao horário, iremos suspender o processo e retornamos na segunda feira 28/11/2022 as
11:30hs.

28/11/2022 - 11:33:13 Pregoeiro Bom dia senhores

28/11/2022 - 11:34:12 Pregoeiro Daremos continuidade ao certame

28/11/2022 - 11:34:31 Sistema O fornecedor DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

28/11/2022 - 11:34:31 Sistema Motivo: A composição do custo deverá ser completa e detalhada para composição de custo e a mesma não
fez, após verificação da composição apresentada pela empresa observamos que o valor que a empresa
adquire o produto conforme consta na NF nº 632455 é de R$ 6,2169 e o valor ofertado pela empresa na fase
de lance do pregão foi o valor de R$ 6,19 conforme consta na ata parcial da sessão, a empresa usa em sua
composição o item 4 “Desconto / Rebate no boleto Distribuidora”, informando que o mesmo seria de 4,04% o
equivalente a R$ 0,25 centavos do valor total do produto, após analisar a NF que a empresa apresentou
notamos que existe o campo de desconto, o mesmo encontra-se sem valor (0,00), após consulta a
assessoria contábil desta administração aonde nos informou que o desconto de produtos tem que ser
demonstrado em documento fiscal e que neste caso seria na proporia NF, pois a mesma possui campo
especifico para tal. Sendo assim, por não demonstrar a... (CONTINUA)

28/11/2022 - 11:34:31 Sistema (CONT. 1) exequibilidade de seu valor, desclassifico a proposta da empresa nos termos do artigo 48 da lei
8.666/93”.

28/11/2022 - 11:34:31 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante AUTO POSTO NOVA ERA LTDA com lance de R$ 6,20.

28/11/2022 - 11:36:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:37 do dia 28/11/2022.

28/11/2022 - 11:36:07 Sistema Motivo: Senhores esta equipe de apoio e pregoeiro, em observância ao valor ofertado pela empresa, após
análise e comparação do valor ofertado com o valor estimado e o valor médio para o Estado do Pará
divulgado pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP,
solicito que a empresa apresente dentro do prazo estimado planilha de composição de preço, demonstrando
e justificando a exequibilidade do preço, acompanhada de Notas Fiscais de entrada.

28/11/2022 - 11:47:20 F. AUTO POSTO NOVA E... Documentação Item 0002: Senhor Pregoeiro, solicitamos desistência do referido item, pois houve um
equivoco na hora de ofertar o lance e o mesmo acabou sendo enviado de forma equivocada. Pedimos
desistência do item.

28/11/2022 - 11:50:03 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.

28/11/2022 - 11:50:03 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item, conforme consta comunicação via chat.

28/11/2022 - 11:50:52 Sistema O fornecedor AUTO POSTO NOVA ERA LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

28/11/2022 - 11:50:52 Sistema Motivo: A empresa solicitou desistência do item, conforme consta comunicação no Chat. 28/11/2022
11:47:20 - F. AUTO POSTO NOVA E... - Documentação Item 0002: Senhor Pregoeiro, solicitamos
desistência do referido item, pois houve um equivoco na hora de ofertar o lance e o mesmo acabou sendo
enviado de forma equivocada. Pedimos desistência do item.

28/11/2022 - 11:50:52 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA com lance de R$
6,40.

28/11/2022 - 12:06:10 Pregoeiro Senhores, iremos suspender para o almoço e retornamos as 13:00hs de hoje 28/11/2022.

28/11/2022 - 12:35:39 Sistema O fornecedor POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso
para o item 0001.

28/11/2022 - 13:00:58 Pregoeiro Retornamos senhores, iremos dar continuidade ao certame

28/11/2022 - 13:02:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

28/11/2022 - 13:02:02 Sistema Intenção: BOA TARDE SR.PREGOEIRO NÃO ESTA LIBERADO O ITEM 2 PARA ANEXA PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SOLICITO QUE LIBERE

28/11/2022 - 13:02:02 Sistema Justificativa: Informamos que não foi solicitado planilha de custo para a empresa, por esse motivo não esta
aberta a opção, caso se faça necessário.

28/11/2022 - 13:13:39 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO POSTO NOVA ERA LTDA.

28/11/2022 - 13:13:46 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA.

28/11/2022 - 13:14:02 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 28/11/2022 às 13:34.

28/11/2022 - 13:15:20 Sistema O fornecedor DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0001.

28/11/2022 - 13:21:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

28/11/2022 - 13:21:16 Sistema Intenção: Boa tarde a todos ! Sr. Pregoeiro, solicito a Inabilitação do concorrente, por deixar de cumprir
algumas cláusulas do Edital. O arquivo Alvará de Localização e funcionamento está corrompido, tornando
assim impossível a sua análise, portanto descumpriu a Cláusula 19.1.2.2 do Edital. A proposta de Preços
apresentada pela concorrente, não contém a MARCA/FABRICANTE dos produtos ofertados, descumprindo
assim, o exigido na cláusula 12.1.2 e e 13.1.2 do referido Edital, ressaltamos que a especificação da
MARCA/FABRICANTE é item indispensável para análise e aceitação da proposta apresentada. O
concorrente tambem deixou de apresentar Certidão de Habilitação Profissional e Certidão Negativa de
Débitos do CONTADOR responsável pela elaboração do Balanço Patrimonial, bem como não apresentou a
Certidão/Declaração de Endramento de ME ou EPP emitida pela Jucepa. E por estes motivos elencados
acima, solicitamos a desclassificação da proposta apresentada pela referida... (CONTINUA)

28/11/2022 - 13:21:16 Sistema (CONT. 1) empresa, bem como sua Inabilitação. Close

28/11/2022 - 13:22:10 Sistema O fornecedor DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0002.
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28/11/2022 - 13:22:57 Sistema O fornecedor POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso
para o item 0001.

28/11/2022 - 13:24:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

28/11/2022 - 13:24:00 Sistema Intenção: BOA TARDE SR. PREGOEIRO APÓS NOSSA ANALISÉ VIRMOS QUE EMPRESA AUTO POSTO
NOVA ERA, DEIXO DE APRESNTA ATO CONSTITUITIVO CONFORME I TEM 19.1.5

28/11/2022 - 13:24:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

28/11/2022 - 13:24:28 Sistema Intenção: Boa tarde a todos ! Sr. Pregoeiro, solicito a Inabilitação e desclassificação da empresa ora
arrematante do item, por deixar de cumprir a cláusula 19.1.3.2 do referido Edital, onde exige da empresa a
apresentação do BALANÇO PATRIMONIAL do último exercício social na forma da Lei. E a empresa
apresentou o TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO, referente ao exercício de
2020, outrossim a empresa não detém dos benefícios concedidos as MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE. Como se trata de HABILITAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA, Solicitamos assim, pelo
motivo elencado acima, sua devida INABILITAÇÃO.

28/11/2022 - 13:25:35 Sistema O fornecedor POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso
para o item 0001.

28/11/2022 - 13:26:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

28/11/2022 - 13:26:06 Sistema Intenção: BOA TARDE SR. PREGOEIRO A EMPRESA DEIXO DE APRESENTA NO SEU ROL DE
DOCUMENTAÇÃO CERTIDAO CONTADOR SENDO ASSIM PEÇO A SUA INHABILITAÇÃO

28/11/2022 - 13:27:12 Sistema O fornecedor POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso
para o item 0001.

28/11/2022 - 13:27:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

28/11/2022 - 13:27:39 Sistema Intenção: DEIXO DE APRESENTA CERTIDAO DO SICAF E DEIXO DE APRESENTA INSCRIÇÃO
MUNICIPAL CONFORME OS ITENS 19.1.1 E 19.1.1.2

28/11/2022 - 13:29:45 Sistema O fornecedor POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso
para o item 0001.

28/11/2022 - 13:30:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

28/11/2022 - 13:30:47 Sistema Intenção: SENHOR PREGOEIRO EMPRESA APRESENTOU A CERTIDAO DE DESENQUADRAMENTO
DE EPP NO SEU ROL DEDOCUMENTAÇÃO A PROPRIA CERTIDAO DA JUSCEPA CONFIRMA ISSO

28/11/2022 - 13:44:57 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 01/12/2022 às 23:59, com limite de
contrarrazão para 06/12/2022 às 23:59.

28/11/2022 - 17:42:14 Sistema O fornecedor POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.

01/12/2022 - 19:44:08 Sistema O fornecedor DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.

02/12/2022 - 12:34:00 Sistema O fornecedor AUTO POSTO NOVA ERA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.

02/12/2022 - 12:34:43 Sistema O fornecedor AUTO POSTO NOVA ERA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.

Luan Jardel de Moura Santos

Pregoeiro

GEANE DOS SANTOS LIMA

Apoio

WILLIAM SILVA MOURA JUNIOR

Apoio
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