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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2018  

 

 

 Às 12:00 h do dia 09 de Fevereiro de 2018, na sala de Sessão da Câmara Municipal de 

Augusto Corrêa - PA, reuniram – se o pregoeiro Daniel da Silva Siqueira e respectivos membros da 

equipe de apoio, para o recebimento e abertura dos envelopes contendo as proposta de preços e 

documentação, cujo objeto é a Aquisição de combustíveis e lubrificantes diversos destinados à 

manutenção dos veículos da Câmara Municipal de Augusto Corrêa. O pregoeiro iniciou a sessão 

esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os aspectos legais. Imediatamente o pregoeiro 

solicitou aos representantes da proponente que se identificasse através do credenciamento, munidos de 

sua carta de credenciamento ou procuração, e no caso de sócio proprietário da empresa a cédula de 

identidade para efeito de comprovação. Apresentou o credenciamento para o certame o licitante 

abaixo relacionado:  

J. F. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ: 00.978.816/0001-94, representada 

pelo Sr. JOSÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 032.615.732-87. 

Após analise da carta de credenciamento, foi constatado que a empresa apresentou os 

requisitos estabelecidos no edital para usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, onde 

se enquadra como EPP. Adiante o pregoeiro solicita o envelope de proposta de preços franqueia ao 

participante. Após conferir o pregoeiro atesta a proposta, ficando, portanto habilitada. 

Aberto os envelopes contendo a proposta, o pregoeiro franqueou o acesso de todo o conteúdo 

da mesma aos interessados, solicitando que a rubricassem. Após, o Pregoeiro, a Equipe de Apoio, 

passaram a análise da adequação da proposta aos requisitos do Edital, considerando que a proposta 

está devidamente adequada e, portanto, classificada. Sendo assim temos os valores iniciais abaixo 

apresentados na proposta da licitante presente e detalhamento dos valores por item, no mapa da fase 

de lance: 

Item Descrição do Objeto UND Quant 
Valor 

Referência 
Negociação Valor Vencedor 

1 GASOLINA COMUM Litro 30.000 R$ 4,59   

 J. F. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
Valor 

Inicial 
R$ 4,45 

 R$ 4,43 R$ 4,43 
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Concluída a fase de lances e negociações, foi declarada vencedora a empresa: J. F. INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - EPP. Nos valores descritos acima. Em seguida, o Pregoeiro procedeu à 

análise das documentações exigidas no edital.  

Após o julgamento, a empresa: J. F. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, vencedora dos 

itens descritos acima, foi considerada HABILITADA. Nestes termos, o objeto desta licitação fica 

ADJUDICADO à empresa vencedora nos valores constantes da ata. O Pregoeiro informou ao 

representante que a proposta ajustada deverá ser apresentada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas.  

Diante da ausência de intenção de recursos, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão, lavrando a 

presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por Ele, Equipe de Apoio e pela Licitante, 

presentes até o final do certame.  

 

 

 

________________________________ 

Daniel da Silva Siqueira                                                       

Pregoeiro  
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J. F. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

CNPJ: 00.978.816/0001-94 

JOSÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

       

2 OLEO DIESEL COMUM Litro 10.000 R$ 3,74   

 J. F. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
Valor 

Inicial R$ 3,55  R$ 3,51 R$ 3,51 

       

3 OLEO LUBRIFICANTE 20W50 Litro 30 R$ 22,33   

 J. F. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
Valor 

Inicial R$ 22,00  R$ 20,00 R$ 20,00 

       


