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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
Registro de Preços Eletrônico - Nº 066/2022/PE/SRP

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

26/12/2022 09:47 26/12/2022 09:50 03/01/2023 09:50 06/01/2023 12:00 06/01/2023 13:00

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

26/12/2022 09:50 03/01/2023 09:50 06/01/2023 09:50 06/01/2023 09:51 26/12/2022 11:42 Luan Jardel de Moura
Santos

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

03/01/2023 - 15:43 DUVIDA 04/01/2023 - 13:04

Dúvida: Senhor Pregoeiro
Caso não der tempo de tributos de Ipixuna do Pará nos entrega taxa com novo valor e diretora fazer uma declaração informando por qual motivo não pode entrega taxa, essa
declaração vai suprir falta do alvará do corrente?

Resposta: Sim

03/01/2023 - 11:37 DUVIDA 03/01/2023 - 11:52

Dúvida: Bom dia Sr. Pregoeiro
Departamento do Tributos informo que não pode gera taxa do Alvara por que não tem novo taxa para ano 2023, neste caso fica valendo o Alvara de 2022 para está licitação ?

Resposta: Será exigido conforme edital os documentos com validade no ano corrente.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 GASOLINA TIPO COMUM 5,38 318.000 L Aceito

0002 ÓLEO DIESEL S10 7,40 315.500 L Aceito

0003 ÓLEO DIESEL S500 7,31 231.800 L Aceito

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 AUTO POSTO NOVA ERA LTDA 41.597.673/0001-58

2 POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA 06.749.110/0001-37

3 DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA 18.592.080/0001-87

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

26/12/2022 EDITAL PE 066.pdf

26/12/2022 TERMO DE REFERENCIA PE 066.pdf

04/01/2023 RETIFICAÇÃO - PE 066.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

09/01/2023 - 08:22 Negociação aberta para o processo Nº
066/2022/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo Nº
066/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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09/01/2023 - 08:24 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2023 às 10:25.

09/01/2023 - 10:57 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o
fornecedor AUTO POSTO NOVA ERA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2023 às
11:20, encerrando às 11:25:00.

09/01/2023 - 11:00 Documentos solicitados para o
processo Nº 066/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº 066/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/01/2023 - 11:00 Documentos solicitados para o
processo Nº 066/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo Nº 066/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/01/2023 - 13:25 Documentos solicitados para o
processo Nº 066/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº 066/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/01/2023 - 13:26 Documentos solicitados para o
processo Nº 066/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo Nº 066/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/01/2023 - 14:10 Documentos solicitados para o
processo Nº 066/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº 066/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/01/2023 - 14:10 Documentos solicitados para o
processo Nº 066/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº 066/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/01/2023 - 14:11 Documentos solicitados para o
processo Nº 066/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo Nº 066/2022/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

Equador Equador 5,37 318.000 1.707.660,00

0002 ÓLEO DIESEL S10 POSTO DE
COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

ÓLEO DIESEL S10 SHELL 6,17 315.500 1.946.635,00

0003 ÓLEO DIESEL S500 POSTO DE
COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

ÓLEO DIESEL S500 SHELL 6,27 231.800 1.453.386,00

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.

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 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

AUTO POSTO NOVA
ERA LTDA

41.597.673/0001-
58

31/12/2022 -
16:34:37

Equador Equador 318.000 R$ 5,38 R$ 1.710.840,00 Sim

POSTO DE
COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

06.749.110/0001-
37

03/01/2023 -
12:00:54

GASOLINA
COMUM

SHELL 318.000 R$ 5,38 R$ 1.710.840,00 Não

DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

18.592.080/0001-
87

05/01/2023 -
16:55:52

IPIRANGA IPIRANGA 318.000 R$ 5,38 R$ 1.710.840,00 Não

0002 - ÓLEO DIESEL S10
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

AUTO POSTO NOVA
ERA LTDA

41.597.673/0001-
58

31/12/2022 -
16:35:01

Equador Equador 315.500 R$ 7,40 R$ 2.334.700,00 Sim

POSTO DE
COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

06.749.110/0001-
37

03/01/2023 -
12:05:38

ÓLEO DIESEL
S10

SHELL 315.500 R$ 7,40 R$ 2.334.700,00 Não

DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

18.592.080/0001-
87

05/01/2023 -
16:56:39

IPIRANGA IPIRANGA 315.500 R$ 7,40 R$ 2.334.700,00 Não

0003 - ÓLEO DIESEL S500
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

AUTO POSTO NOVA
ERA LTDA

41.597.673/0001-
58

31/12/2022 -
16:35:24

Equador Equador 231.800 R$ 7,31 R$ 1.694.458,00 Sim

POSTO DE
COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

06.749.110/0001-
37

03/01/2023 -
12:04:00

ÓLEO DIESEL
S500

SHELL 231.800 R$ 7,31 R$ 1.694.458,00 Não

DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

18.592.080/0001-
87

05/01/2023 -
16:57:54

IPIRANGA IPIRANGA 231.800 R$ 7,31 R$ 1.694.458,00 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

31/12/2022 - 16:34:37 5,38 (proposta) 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Válido

03/01/2023 - 12:00:54 5,38 (proposta) 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

05/01/2023 - 16:55:52 5,38 (proposta) 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:02:34 5,37 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:09:57 4,67 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 11:20:34 5,37 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Válido
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0002 - ÓLEO DIESEL S10
Data Valor CNPJ Situação

31/12/2022 - 16:35:01 7,40 (proposta) 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

03/01/2023 - 12:05:38 7,40 (proposta) 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

05/01/2023 - 16:56:39 7,40 (proposta) 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:01:49 7,39 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:02:41 7,38 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:02:55 7,30 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

09/01/2023 - 08:04:12 7,29 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:04:53 7,28 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

09/01/2023 - 08:05:37 7,27 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:05:50 7,26 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:05:56 7,25 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

09/01/2023 - 08:06:25 7,24 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido
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09/01/2023 - 08:06:39 7,23 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:06:55 7,20 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

09/01/2023 - 08:07:08 7,19 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:07:24 7,18 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:07:33 7,17 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:07:51 7,16 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:07:59 6,99 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

09/01/2023 - 08:08:08 6,98 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:08:34 6,97 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:08:40 6,90 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

09/01/2023 - 08:08:59 6,89 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:09:41 6,87 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido
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09/01/2023 - 08:09:50 6,75 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

09/01/2023 - 08:10:10 6,60 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:11:02 6,40 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

09/01/2023 - 08:11:09 6,59 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:11:20 6,38 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:11:31 6,20 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

09/01/2023 - 08:12:00 6,18 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:12:05 6,19 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:12:20 6,17 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:12:37 6,00 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

09/01/2023 - 08:12:46 6,16 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00
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09/01/2023 - 08:12:59 5,98 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:13:19 5,91 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

09/01/2023 - 08:14:28 5,90 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:14:43 5,89 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:08:54

09/01/2023 - 08:15:19 5,88 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

0003 - ÓLEO DIESEL S500
Data Valor CNPJ Situação

31/12/2022 - 16:35:24 7,31 (proposta) 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:09:11

03/01/2023 - 12:04:00 7,31 (proposta) 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

05/01/2023 - 16:57:54 7,31 (proposta) 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:02:00 7,30 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:02:49 7,29 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00
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09/01/2023 - 08:03:02 7,20 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:09:11

09/01/2023 - 08:04:27 7,19 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:04:58 7,18 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:09:11

09/01/2023 - 08:05:40 7,17 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:05:55 7,16 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:06:03 7,10 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:09:11

09/01/2023 - 08:06:39 7,09 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:06:45 7,08 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:06:59 7,00 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:09:11

09/01/2023 - 08:07:24 6,98 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:07:30 6,99 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:07:41 6,97 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:08:07 6,90 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:09:11
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09/01/2023 - 08:08:16 6,89 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:08:44 6,80 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:09:11

09/01/2023 - 08:08:46 6,88 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:09:07 6,79 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:09:50 6,78 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:09:57 6,60 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:09:11

09/01/2023 - 08:10:18 6,57 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:10:57 6,56 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:11:10 6,30 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:09:11

09/01/2023 - 08:12:13 6,28 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:12:37 6,27 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

Válido

09/01/2023 - 08:12:41 6,00 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:09:11
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09/01/2023 - 08:13:37 5,98 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:13:57 5,91 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:09:11

09/01/2023 - 08:14:33 5,90 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

09/01/2023 - 08:14:47 5,89 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou a composição de preço
solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe
de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não
comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da
empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93. 09/01/2023
13:09:11

09/01/2023 - 08:15:25 5,88 18.592.080/0001-87 - DELPUPO &
MORO COMBUSTIVEIS LTDA

Cancelado - Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a
documentação apresentada pela empresa, destacamos que a empresa
não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de
apresentar conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte
do conjunto completo de demonstrações contábeis, conforme previsto
nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
finalizando, o conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual
as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da Lei) inclui
especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é
obrigatória no Processo Licitatório. Portanto qualquer omissão aos
Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.
09/01/2023 10:54:00

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0002 09/01/2023 - 13:57:51 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

DIESEL 10_merged.pdf

0003 09/01/2023 - 13:58:05 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

DIESEL S500_merged.pdf

0002 09/01/2023 - 14:13:37 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

PROPOSTA DE PEÇO
CONSOLIDADA.pdf

0003 09/01/2023 - 14:13:54 06.749.110/0001-37 - POSTO DE
COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA

PROPOSTA DE PEÇO
CONSOLIDADA.pdf

0001 09/01/2023 - 14:18:28 41.597.673/0001-58 - AUTO POSTO
NOVA ERA LTDA

PROPOSTA DE PREÇO -
CONSOLIDADA.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

AUTO POSTO NOVA ERA
LTDA

31/12/2022 - 16:41 RODRIGO RIBEIRO ROCHA - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA

05/01/2023 - 23:55 JOSE EDMILSON SILVA - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1340108&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1340135&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1340135&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1340136&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1340136&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1340150&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1340150&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6906315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6906315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6906315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6906315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6906315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6906315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6906315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6916172&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6916172&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6916172&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6916172&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6916172&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6916172&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6916172&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

09/01/2023 - 13:08:54 AUTO POSTO NOVA ERA
LTDA

41.597.673/0001-58 Item 0002 - ÓLEO DIESEL S10

Desclassificação: A empresa não apresentou a composição de preço solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que o
valor está inexequível, com a não comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93.

09/01/2023 - 13:09:11 AUTO POSTO NOVA ERA
LTDA

41.597.673/0001-58 Item 0003 - ÓLEO DIESEL S500

Desclassificação: A empresa não apresentou a composição de preço solicitada para comprovar a exequibilidade de seu preço, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que o
valor está inexequível, com a não comprovação por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei 8.666/93.

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

09/01/2023 - 14:40 - - - -

0001 - GASOLINA TIPO COMUM

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

18.592.080/0001-87 -
DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

09/01/2023 - 14:21:50 Boa tarde.
Sr. Pregoeiro, a empresa arrematante não apresentou o documento exigido no
item 13.1.18 do referido Edital, devendo portanto ter sido Inabilitada.

Indeferido

Justificativa: Tal item pede que a empresa informe que: 13.1.18. Indicação do responsável, ou responsáveis que assinarão o Contrato e o Termo de Ciência e Notificação, com a
qualificação completa e cargo que ocupa, ou ocupam na empresa, nº do CPF e, se procurador, juntar o instrumento de mandato. Tal indicação encontrasse declarado na
Proposta de Preço apresentada pela empresa, sendo assim esclarecido as duvidas da demandante entendo não haver motivos para inabilitação da empresa, como a empresa
não se manifesta sobre a intenção de recurso apenas cita que a empresa deveria ser inabilitada e ja que os fatos foram esclarecidos, esta equipe de apoio e pregoeiro entende
por esclarecido.

0002 - ÓLEO DIESEL S10

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

18.592.080/0001-87 -
DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

09/01/2023 - 14:29:44 Boa tarde.
Sr. Pregoeiro, a empresa arrematante deixou de apresentar a CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTADOR emitido pelo CONSELHO REGIONAL
DE CONTABILIDADE conforme RESOLUÇÃO CFC nº 1.637/2021, assim como o
documento em questão fora apresentando em nome de terceiro, que não tem
nenhum vínculo contábil com a empresa. OUTROSSIM, a empresa arrematante
deixou de apresentar a DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE conforme exigido no
item 13.1.13 do referido Edital: Declaração elaborada em papel timbrado e
subscrita pelo representante legal da licitante de que a proponente não foi
declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária
de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta,
indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente. Ou seja, o
Edital é bem claro com relação a exigência deste documento, e como não foi
apresentado pela empresa arrematante, a mesma deve ser declara INABILITADA,
pelas razões por nós elencadas.

Indeferido

Justificativa: Senhores, a presente certidão não encontrei no edital tal exigência, sendo assim não posso inabilitar por algo não exigido, a declaração citada esta em conjunto na
página 99 da documentação apresentada pela empresa, sendo assim esclarecido as duvidas da demandante entendo não haver motivos para inabilitação da empresa, como a
empresa não se manifesta sobre a intenção de recurso apenas cita que a empresa deveria ser inabilitada e ja que os fatos foram esclarecidos, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende por esclarecido.

0003 - ÓLEO DIESEL S500

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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18.592.080/0001-87 -
DELPUPO & MORO
COMBUSTIVEIS LTDA

09/01/2023 - 14:29:58 Boa tarde.
Sr. Pregoeiro, a empresa arrematante deixou de apresentar a CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTADOR emitido pelo CONSELHO REGIONAL
DE CONTABILIDADE conforme RESOLUÇÃO CFC nº 1.637/2021, assim como o
documento em questão fora apresentando em nome de terceiro, que não tem
nenhum vínculo contábil com a empresa. OUTROSSIM, a empresa arrematante
deixou de apresentar a DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE conforme exigido no
item 13.1.13 do referido Edital: Declaração elaborada em papel timbrado e
subscrita pelo representante legal da licitante de que a proponente não foi
declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária
de participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta,
indireta ou fundacional, em virtude de contratos firmados anteriormente. Ou seja, o
Edital é bem claro com relação a exigência deste documento, e como não foi
apresentado pela empresa arrematante, a mesma deve ser declara INABILITADA,
pelas razões por nós elencadas.

Indeferido

Justificativa: Senhores, a presente certidão não encontrei no edital tal exigência, sendo assim não posso inabilitar por algo não exigido, a declaração citada esta em conjunto na
página 99 da documentação apresentada pela empresa, sendo assim esclarecido as duvidas da demandante entendo não haver motivos para inabilitação da empresa, como a
empresa não se manifesta sobre a intenção de recurso apenas cita que a empresa deveria ser inabilitada e ja que os fatos foram esclarecidos, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende por esclarecido.

Chat
Data Apelido Frase

04/01/2023 - 17:42:33 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (RETIFICAÇÃO - PE 066.pdf) em 04/01/2023 às 17:42.

06/01/2023 - 13:01:31 Pregoeiro Boa Tarde senhores

06/01/2023 - 13:01:38 Pregoeiro daremos inicio a mais um processo

06/01/2023 - 13:01:48 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

06/01/2023 - 13:02:44 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

06/01/2023 - 13:02:44 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.

06/01/2023 - 13:53:46 Pregoeiro Senhores, estamos com problemas de conexão de internet, peço que continuem conectados.

06/01/2023 - 14:42:08 Pregoeiro Senhores, permaneçamos com problemas na conexão de internet, se o problema persistir irei suspender o
processo e remarcar a data, peço que os senhores aguardem mais alguns instantes.

06/01/2023 - 15:33:44 Pregoeiro Senhores, o sistema está com instabilidades e não estou conseguindo manter a conexão, irei suspender o
processo e retornamos na segunda feira 09/01/2023 as 08:00hs.

09/01/2023 - 08:00:25 Pregoeiro Bom dia senhores

09/01/2023 - 08:00:42 Pregoeiro Iremos dar continuidade ao certame

09/01/2023 - 08:01:22 Pregoeiro Irei abrir os itens para fase de lance, uma vez que foram aprovadas as propostas

09/01/2023 - 08:01:28 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 08:01:28 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/01/2023 - 08:01:29 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 08:01:29 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/01/2023 - 08:01:30 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 08:01:30 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/01/2023 - 08:11:57 Sistema O item 0001 foi encerrado.

09/01/2023 - 08:17:19 Sistema O item 0002 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

09/01/2023 - 08:17:19 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,89 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0002 até 09/01/2023 às 08:22:19.

09/01/2023 - 08:17:25 Sistema O item 0003 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

09/01/2023 - 08:17:25 Sistema O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5,89 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0003 até 09/01/2023 às 08:22:25.

09/01/2023 - 08:22:22 Sistema O item 0002 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

09/01/2023 - 08:22:22 Sistema O item 0002 foi encerrado.

09/01/2023 - 08:22:28 Sistema O item 0003 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

09/01/2023 - 08:22:28 Sistema O item 0003 foi encerrado.

09/01/2023 - 08:22:48 Sistema O item 0001 teve como arrematante DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA - Ltda/Eireli com lance de
R$ 4,67.

09/01/2023 - 08:22:48 Sistema O item 0002 teve como arrematante DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA - Ltda/Eireli com lance de
R$ 5,88.

09/01/2023 - 08:22:48 Sistema O item 0003 teve como arrematante DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA - Ltda/Eireli com lance de
R$ 5,88.

09/01/2023 - 08:22:48 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

09/01/2023 - 08:24:29 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2023 às 10:25.

09/01/2023 - 08:24:42 Pregoeiro Senhores, ofertem seus melhores lances

09/01/2023 - 09:30:21 F. DELPUPO & MORO CO... Negociação Item 0001: Bom dia a todos ! Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como ofertar um preço
menor que o que pleiteamos na fase de lances.
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09/01/2023 - 09:31:06 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

09/01/2023 - 09:31:19 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.

09/01/2023 - 09:31:46 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

09/01/2023 - 09:31:58 F. DELPUPO & MORO CO... Negociação Item 0003: Bom dia a todos ! Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como ofertar um preço
menor que o que pleiteamos na fase de lances.

09/01/2023 - 09:32:33 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

09/01/2023 - 10:54:00 Sistema O fornecedor DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA foi inabilitado no processo.

09/01/2023 - 10:54:00 Sistema Motivo: Após análise desta equipe de apoio e Pregoeiro a documentação apresentada pela empresa,
destacamos que a empresa não atendeu ao item 19.1.3.2 do presente edital, deixando de apresentar
conforme solicitado as Notas Explicativas que fazem parte do conjunto completo de demonstrações
contábeis, conforme previsto nas normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, finalizando, o
conjunto Completo das Demonstrações Contábil na qual as empresas são obrigadas a cumprir (Na forma da
Lei) inclui especificadamente às Notas Explicativas, ou seja, sua apresentação é obrigatória no Processo
Licitatório. Portanto qualquer omissão aos Subitens do item 3.17 da Resolução 1.255/2009, é passível de
Inabilitação no certame licitatório. Sendo assim a empresa inabilitada.

09/01/2023 - 10:54:00 Sistema O fornecedor DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 10:54:00 Sistema O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 10:54:00 Sistema O fornecedor DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 10:54:00 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante AUTO POSTO NOVA ERA LTDA com lance de R$ 5,89.

09/01/2023 - 10:54:00 Sistema O fornecedor DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 10:54:00 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante AUTO POSTO NOVA ERA LTDA com lance de R$ 5,89.

09/01/2023 - 10:54:24 Sistema Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor 06.749.110/0001-37

09/01/2023 - 10:54:24 Sistema Para o item 0001, o fornecedor AUTO POSTO NOVA ERA LTDA tem direito a lance de desempate conforme
a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 10:54:24 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 06.749.110/0001-37, 41.597.673/0001-58,
*18.592.080/0001-87

09/01/2023 - 10:54:24 Sistema Fornecedores marcados com * estão inabilitados ou desclassificados e participaram do sorteio para fins de
reclassificação.

09/01/2023 - 10:57:56 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor AUTO
POSTO NOVA ERA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2023 às 11:20, encerrando às 11:25:00.

09/01/2023 - 11:00:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:01 do dia 09/01/2023.

09/01/2023 - 11:00:17 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço detalhará, acompanhada de notas fiscais
atualizadas de preferência do mês corrente, para comprovação do valor ofertado, dentro do prazo
estabelecido sob pena de desclassificação da proposta ofertada pela empresa.

09/01/2023 - 11:01:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:02 do dia 09/01/2023.

09/01/2023 - 11:01:00 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço detalhará, acompanhada de notas fiscais
atualizadas de preferência do mês corrente, para comprovação do valor ofertado, dentro do prazo
estabelecido sob pena de desclassificação da proposta ofertada pela empresa

09/01/2023 - 11:20:34 Sistema O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 5,37.

09/01/2023 - 11:20:34 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante AUTO POSTO NOVA ERA LTDA com lanceR$ 5,37.

09/01/2023 - 13:08:54 Sistema O fornecedor AUTO POSTO NOVA ERA LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 13:08:54 Sistema Motivo: A empresa não apresentou a composição de preço solicitada para comprovar a exequibilidade de
seu preço, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não comprovação
por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei
8.666/93.

09/01/2023 - 13:08:54 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA com lance de R$
6,17.

09/01/2023 - 13:09:11 Sistema O fornecedor AUTO POSTO NOVA ERA LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

09/01/2023 - 13:09:11 Sistema Motivo: A empresa não apresentou a composição de preço solicitada para comprovar a exequibilidade de
seu preço, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que o valor está inexequível, com a não comprovação
por parte da empresa, decidimos pela desclassificação da empresa, fundamentada no artigo 48, da Lei
8.666/93.

09/01/2023 - 13:09:11 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU LTDA com lance de R$
6,27.

09/01/2023 - 13:09:52 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO POSTO NOVA ERA LTDA.

09/01/2023 - 13:25:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 09/01/2023.

09/01/2023 - 13:25:54 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço detalhará, acompanhada de notas fiscais
atualizadas de preferência do mês corrente, para comprovação do valor ofertado, dentro do prazo
estabelecido sob pena de desclassificação da proposta ofertada pela empresa.

09/01/2023 - 13:26:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 09/01/2023.

09/01/2023 - 13:26:10 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço detalhará, acompanhada de notas fiscais
atualizadas de preferência do mês corrente, para comprovação do valor ofertado, dentro do prazo
estabelecido sob pena de desclassificação da proposta ofertada pela empresa.

09/01/2023 - 13:57:51 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

09/01/2023 - 13:58:05 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

09/01/2023 - 14:00:10 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.

09/01/2023 - 14:00:10 Sistema Motivo: A empresa apresentou a composição de preço solicitada, não sendo mais necessário aguardar o final
do prazo.

09/01/2023 - 14:00:21 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.
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09/01/2023 - 14:00:21 Sistema Motivo: A empresa apresentou a composição de preço solicitada, não sendo mais necessário aguardar o final
do prazo.

09/01/2023 - 14:09:11 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA.

09/01/2023 - 14:09:11 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POSTO DE COMBUSTIVEL
MANDACARU LTDA.

09/01/2023 - 14:10:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:11 do dia 09/01/2023.

09/01/2023 - 14:10:39 Sistema Motivo: Solicito que a empresa envie a proposta consolidada dentro do prazo estabelecido no Edital.

09/01/2023 - 14:10:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:11 do dia 09/01/2023.

09/01/2023 - 14:10:56 Sistema Motivo: Solicito que a empresa envie a proposta consolidada dentro do prazo estabelecido no Edital.

09/01/2023 - 14:11:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:11 do dia 09/01/2023.

09/01/2023 - 14:11:14 Sistema Motivo: Solicito que a empresa envie a proposta consolidada dentro do prazo estabelecido no Edital.

09/01/2023 - 14:13:37 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

09/01/2023 - 14:13:54 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

09/01/2023 - 14:18:28 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

09/01/2023 - 14:19:47 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

09/01/2023 - 14:19:47 Sistema Motivo: A empresa apresentou a proposta consolidada, não sendo mais necessário aguardar o final do prazo.

09/01/2023 - 14:20:01 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.

09/01/2023 - 14:20:01 Sistema Motivo: A empresa apresentou a proposta consolidada, não sendo mais necessário aguardar o final do prazo.

09/01/2023 - 14:20:16 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.

09/01/2023 - 14:20:16 Sistema Motivo: A empresa apresentou a proposta consolidada, não sendo mais necessário aguardar o final do prazo.

09/01/2023 - 14:20:41 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2023 às 14:40.

09/01/2023 - 14:21:50 Sistema O fornecedor DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0001.

09/01/2023 - 14:29:44 Sistema O fornecedor DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0002.

09/01/2023 - 14:29:58 Sistema O fornecedor DELPUPO & MORO COMBUSTIVEIS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0003.

09/01/2023 - 14:50:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

09/01/2023 - 14:50:02 Sistema Intenção: Boa tarde. Sr. Pregoeiro, a empresa arrematante deixou de apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS DO CONTADOR emitido pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE conforme
RESOLUÇÃO CFC nº 1.637/2021, assim como o documento em questão fora apresentando em nome de
terceiro, que não tem nenhum vínculo contábil com a empresa. OUTROSSIM, a empresa arrematante deixou
de apresentar a DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE conforme exigido no item 13.1.13 do referido Edital:
Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de que a
proponente não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de
participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em
virtude de contratos firmados anteriormente. Ou seja, o Edital é bem claro com relação a exigência deste
documento, e como não foi apresentado pela empresa arrematante, a mesma deve ser declara...
(CONTINUA)

09/01/2023 - 14:50:02 Sistema (CONT. 1) INABILITADA, pelas razões por nós elencadas.

09/01/2023 - 14:50:02 Sistema Justificativa: Senhores, a presente certidão não encontrei no edital tal exigência, sendo assim não posso
inabilitar por algo não exigido, a declaração citada esta em conjunto na página 99 da documentação
apresentada pela empresa, sendo assim esclarecido as duvidas da demandante entendo não haver motivos
para inabilitação da empresa, como a empresa não se manifesta sobre a intenção de recurso apenas cita
que a empresa deveria ser inabilitada e ja que os fatos foram esclarecidos, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende por esclarecido.

09/01/2023 - 14:50:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

09/01/2023 - 14:50:24 Sistema Intenção: Boa tarde. Sr. Pregoeiro, a empresa arrematante deixou de apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS DO CONTADOR emitido pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE conforme
RESOLUÇÃO CFC nº 1.637/2021, assim como o documento em questão fora apresentando em nome de
terceiro, que não tem nenhum vínculo contábil com a empresa. OUTROSSIM, a empresa arrematante deixou
de apresentar a DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE conforme exigido no item 13.1.13 do referido Edital:
Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de que a
proponente não foi declarada inidônea, bem como não está cumprindo pena de suspensão temporária de
participação em licitações, junto a órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, em
virtude de contratos firmados anteriormente. Ou seja, o Edital é bem claro com relação a exigência deste
documento, e como não foi apresentado pela empresa arrematante, a mesma deve ser declara...
(CONTINUA)

09/01/2023 - 14:50:24 Sistema (CONT. 1) INABILITADA, pelas razões por nós elencadas.

09/01/2023 - 14:50:24 Sistema Justificativa: Senhores, a presente certidão não encontrei no edital tal exigência, sendo assim não posso
inabilitar por algo não exigido, a declaração citada esta em conjunto na página 99 da documentação
apresentada pela empresa, sendo assim esclarecido as duvidas da demandante entendo não haver motivos
para inabilitação da empresa, como a empresa não se manifesta sobre a intenção de recurso apenas cita
que a empresa deveria ser inabilitada e ja que os fatos foram esclarecidos, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende por esclarecido.

09/01/2023 - 14:52:53 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

09/01/2023 - 14:52:53 Sistema Intenção: Boa tarde. Sr. Pregoeiro, a empresa arrematante não apresentou o documento exigido no item
13.1.18 do referido Edital, devendo portanto ter sido Inabilitada.

09/01/2023 - 14:52:53 Sistema Justificativa: Tal item pede que a empresa informe que: 13.1.18. Indicação do responsável, ou responsáveis
que assinarão o Contrato e o Termo de Ciência e Notificação, com a qualificação completa e cargo que
ocupa, ou ocupam na empresa, nº do CPF e, se procurador, juntar o instrumento de mandato. Tal indicação
encontrasse declarado na Proposta de Preço apresentada pela empresa, sendo assim esclarecido as
duvidas da demandante entendo não haver motivos para inabilitação da empresa, como a empresa não se
manifesta sobre a intenção de recurso apenas cita que a empresa deveria ser inabilitada e ja que os fatos
foram esclarecidos, esta equipe de apoio e pregoeiro entende por esclarecido.
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09/01/2023 - 14:53:08 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Luan Jardel de Moura Santos

Pregoeiro

GEANE DOS SANTOS LIMA

Apoio

WILLIAM SILVA MOURA JUNIOR

Apoio
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