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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 

 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

 

Às 14h30min (horário local) do dia 28 de janeiro de 2020, na Sede da Prefeitura Municipal de 

Cumaru do Norte, na sala de licitação, reuniram-se a Pregoeira, Railane Barbosa Almeida, e 

a equipe de apoio Edivaldo Silva Araújo, Walter Machado das Chagas e Liliane Rodrigues 

Honorato (membros), designados pelo Decreto Municipal N.º 297/2018 de 17 de dezembro 

de 2018, e Leonildo Ribeiro Costa (controladora interna da Secretaria Municipal de 

Educação), para a condução dos procedimentos administrativos relativo ao PROCESSO 

LICITÁTORIO Nº 002/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 

destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO 

GASOLINA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES EM GERAL, 

PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE - PÁ. O aviso de licitação foi 

publicado no Diário Oficial da União, seção 3, em 10 de janeiro de 2020, IOEPA (Impressa 

Oficial do Estado do Pará) no dia 10 de janeiro de 2020, e o competente aviso foi publicado 

ainda no quadro de avisos desta Prefeitura no dia 10 de janeiro de 2020 e no jornal de grande 

circulação na região Diário do Pará no dia 10 de janeiro de 2020. Inicialmente, em 

conformidade com as disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública, deu 

boas vindas a todos e agradeceu à participação das empresas interessadas, ensejo em que 

fez a apresentação do grupo condutor dos trabalhos e uma explanação no que diz respeito 

à Legislação vigente, lei 10.520/2002, em seguida, deu início à fase de credenciamento bem 

como recebeu as documentações que suporta o credenciamento informado no item 7.2 do 

referido edital. Compareceu neste certame para Credenciamento as empresas AUTO POSTO 

REAL LTDA – ME, inscrita no CNPJ 10.529.350/0001-01 com o seu representante legal  ROMENIA 

REIS MEDINA, portador da carteira de identidade n.º 5377379 PC/PA e do CPF (MF) n.º  

936.201.442-49 e SANTA FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – ME, inscrita no CNPJ 

n°27.113.512/0001-10 com o seu representante legal Sr. AGUIMAR FRANÇA GRATÃO, Portador 

da Cédula de Identidade sob o n° 839952 SESP/GO  e CPF: 264.042.901-97,  J DA SILVA 

COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 32.564.278/0001-88 com sua 

representante legal Sr. JESSICA DA SILVA CAMILO,  inscrita no CPF: 089.827.936-40 e , J. G. 

ABADIA COMERCIO ME inscrita do CNPJ;14.912.551/0001-36 com seu representante legal 

Antônio Marcos Ferreira Gomes , portador da carteira de identidade n. º 46846858 PC/PA e 

do CPF (MF) n. º 036.622.532-4,sendo os mesmos declarados credenciados. Ato contínuo 

passou ao recebimento dos envelopes - “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. A Pregoeira 

esclarece que será aberto inicialmente o envelope contendo as Proposta de Preço, cujos 

documentos serão lidos, conferidos e rubricados pela Pregoeira, a equipe de apoio e pelos 

participantes que o desejarem, esclareceu ainda que o procedimento será realizado 

levando-se em consideração o menor preço por item, e que seria verificada a conformidade 

entre a proposta escrita e o valor estimado para a contratação, cabendo ainda à etapa de 

lance e negociação diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor, de 

acordo com o que rege o Decreto nº 3.555/2000, Art. 11, parágrafo Xl e XVl. Em seguida 

procedeu-se à abertura do envelope de proposta de preço, momento em que a mesma foi 

vistada por todos os presentes, fazendo-se em seguida a leitura em voz alta, apresentados 

pelas empresas: AUTO POSTO REAL LTDA – ME apresentou a Proposta inicial no valor total de 

R$  1.636,720 (Um milhão seiscentos e trinta e seis mil setecentos e vinte reais), SANTA FE 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – ME apresentou a Proposta inicial no valor total de R$ 

2.398.462,00 (dois milhões trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais), 
J DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELLI, apresentou a Proposta inicial no valor total R$ 

4.371.971,00 (quatro milhões, trezentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e um reais) e J. 

G. ABADIA COMERCIO ME inscrita do CNPJ;14.912.551/0001-36 apresentou a Proposta inicial 

no valor total R$542.458,00 (quinhentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito 

reais). A Pregoeira indagou aos representantes das empresas sobre o desejo de participar da 
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fase de lance e negociação dos preços por elas ofertados, os mesmos corresponderam 

positivamente. Após a etapa de lance e negociação a pregoeira adjudicou os respectivos 

itens as empresas conforme relatório em anexo (MAPA DE APURAÇÃO), o que totalizou os 

seguintes valores:  SANTA FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – ME CNPJ nº 27.113.512/0001-

10, perfez um valor global previsto estimado de R$ 1.973.460,00 (um milhão, novecentos e 

setenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais), J DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL 

EIRELLI perfez um valor global previsto estimado de R$ 1.649.540,00 (um milhão, seiscentos e 

quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais) e J. G. ABADIA COMERCIO ME perfez um 

valor global previsto estimado de R$ 459.198,55 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e centro 

e nove e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Em seguida, deu-se início a avaliação dos 

documentos das referidas empresas para comprovação da habilitação. Analisando do 

documento de habilitação a pregoeira constatou que a empresa J. G. ABADIA COMERCIO 

ME apresentou a Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S 

com prazo de validade vencida. De acordo com o § 1º, artigo 43 da Lei 123/2006. “Mas 

havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de cinco dias úteis”, a pregoeira irá aguarda o prazo legal para que o licitante apresente a 

devida F.G.TS com sua data regularizada. Julgadas e habilitadas adjudicou-se os objetos a 

elas. A pregoeira indagou aos presentes quanto à intenção de interposição de recursos, 

ninguém se manifestou, nada sendo declarado.  Nada mais havendo a ser tratado, a 

Pregoeira, declarou encerrada a presente reunião as 18:09 (Horário local) do dia 28/01/2020, 

e para constar, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, 

__________________________________ (Vilamon P. Ramos), Secretário desta reunião, que a 

subscrevi. Cumaru do Norte – PA; 28 de janeiro de 2020. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

 
 

Railane Barbosa Almeida  

Pregoeira 

Dec. 297/2018 
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LEONILDA RIBEIRO COSTA 
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Edivaldo Silva Araújo  

Membro 
Walter Machado das Chagas Membro 

Liliane Rodrigues Honorato  

Membro 
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