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ATA FINAL
Câmara Municipal de Água Azul do Norte
Câmara Municipal de Água Azul do Norte

Pregão Eletrônico - 9/2022-00010

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

09/08/2022 16:05 11/08/2022 09:00 18/08/2022 10:30 23/08/2022 10:30 23/08/2022 10:31

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

11/08/2022 09:00 18/08/2022 09:00 23/08/2022 09:00 23/08/2022 09:01 23/08/2022 08:54 Daniella Martins de
Mendonça

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 GASOLINA COMUM 6,860 7.500 L Homologado

0002 DIESEL S10 7,835 20.000 L Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

09/08/2022 Edital e Anexos.pdf

09/08/2022 PARECER INICIAL C.I..pdf

09/08/2022 Planilha quantitativa.pdf

09/08/2022 Pesquisa de Mercado.pdf

09/08/2022 PARECER PREGÃO COMBUSTÍVEL.pdf

06/09/2022 Parecer Jurídico Favorável.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

23/08/2022 - 10:44 Negociação aberta para o processo
9/2022-00010

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 9/2022-00010.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2022 - 10:45 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/08/2022 às 12:55.

23/08/2022 - 11:39 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-00010

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-00010.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2022 - 11:39 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-00010

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2022-00010.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 GASOLINA COMUM AUTO POSTO BELA
VISTA LTDA

IPIRANGA IPIRANGA 6,860 7.500 51.450,000

0002 DIESEL S10 AUTO POSTO BELA
VISTA LTDA

IPIRANGA IPIRANGA 7,830 20.000 156.600,000

Declarações Obrigatórias
Título Declaração
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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 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 COMUM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

AUTO POSTO BELA
VISTA LTDA

10.403.031/0001-
47

23/08/2022 -
10:20:18

IPIRANGA IPIRANGA 7.500 R$ 6,860 R$ 51.450,000 Sim

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

123/2006

AUTO POSTO BELA
VISTA LTDA

10.403.031/0001-
47

23/08/2022 -
10:20:44

IPIRANGA IPIRANGA 20.000 R$ 7,830 R$ 156.600,000 Sim

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

AUTO POSTO BELA VISTA LTDA 10.403.031/0001-47 60 dias

Lances Enviados
0001 - GASOLINA COMUM
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2022 - 10:20:18 6,860 (proposta) 10.403.031/0001-47 - AUTO POSTO
BELA VISTA LTDA

Válido

0002 - DIESEL S10
Data Valor CNPJ Situação

23/08/2022 - 10:20:44 7,830 (proposta) 10.403.031/0001-47 - AUTO POSTO
BELA VISTA LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 29/08/2022 - 14:41:47 10.403.031/0001-47 - AUTO POSTO
BELA VISTA LTDA

DOCUMENTOS ATUALIZADOS.pdf

0002 02/09/2022 - 14:33:13 10.403.031/0001-47 - AUTO POSTO
BELA VISTA LTDA

REPORTAGENS.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

AUTO POSTO BELA VISTA
LTDA

23/08/2022 - 10:17 Edinaldo Silva Santos - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

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

06/09/2022 - 09:27 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

23/08/2022 - 10:31:07 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

23/08/2022 - 10:31:58 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

23/08/2022 - 10:31:58 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.

23/08/2022 - 10:31:58 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,050. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

23/08/2022 - 10:32:24 Pregoeiro Bom dia senhores Licitantes

23/08/2022 - 10:33:31 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2022 - 10:33:31 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2022 - 10:33:31 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2022 - 10:33:31 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2022 - 10:34:17 Pregoeiro Senhor Licitante, vamos reduzir esses valores??

23/08/2022 - 10:43:31 Sistema O item 0001 foi encerrado.

23/08/2022 - 10:43:31 Sistema O item 0002 foi encerrado.

23/08/2022 - 10:44:36 Sistema O item 0001 teve como arrematante AUTO POSTO BELA VISTA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 6,860.

23/08/2022 - 10:44:36 Sistema O item 0002 teve como arrematante AUTO POSTO BELA VISTA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 7,830.

23/08/2022 - 10:44:37 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

23/08/2022 - 10:45:31 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/08/2022 às 12:55.

23/08/2022 - 10:46:23 Pregoeiro Senhor arrematante, o que podemos fazer para reduzir esses valores?

23/08/2022 - 10:48:52 F. AUTO POSTO BELA V... Negociação Item 0001: Já estamos no limite. Os preços das commodities variam todos os dias de acordo
com os arranjos, encontros e desencontros da economia. Por esse motivo, iremos manter, nosso preço
ofertado.

23/08/2022 - 10:52:19 Pregoeiro Tendo em vista a justificativa para não redução, e considerando que há apenas um fornecedor participante,
encerraremos o prazo de negociação.

23/08/2022 - 10:52:43 Sistema O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.

23/08/2022 - 11:39:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/08/2022.

23/08/2022 - 11:39:08 Sistema Motivo: Abertura de diligência, para conceder prazo ao Licitante arrematante, para apresentação da
comprovação da regularidade fiscal, direito que lhe é assegurado na LC 123, em seu Art. 43, `PAR` 1º. A
diligência servirá ainda para inserção da Proposta Escrita e Realinhada, haja vista que o Arrematante inseriu
proposta com valores diversos daqueles lançados e defendidos na plataforma. Aclara-se que, houve apenas
uma empresa licitante interessada no certame, cuja documentação apresentou algumas falhas, e visando o
resguardo dos princípios gerais da Administração Pública, Pregoeira e Equipe de Apoio entende que, no
presente caso, mister se faz a concessão do amparo legal, constante do Art. 48, `PAR` 3º, da Lei de
Licitações Diante disso, a equipe abre o prazo para regularização da documentação da Licitante, ficando
estabelecido o dia 30/08/2022 às 17h o prazo final, podendo ser prorrogado o prazo por mais 05 dias uteis
para a apresentação da documentação... (CONTINUA)

23/08/2022 - 11:39:08 Sistema (CONT. 1) pertinente regularidade fiscal, caso seja necessário.

23/08/2022 - 11:39:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/08/2022.

23/08/2022 - 11:39:09 Sistema Motivo: Abertura de diligência, para conceder prazo ao Licitante arrematante, para apresentação da
comprovação da regularidade fiscal, direito que lhe é assegurado na LC 123, em seu Art. 43, `PAR` 1º. A
diligência servirá ainda para inserção da Proposta Escrita e Realinhada, haja vista que o Arrematante inseriu
proposta com valores diversos daqueles lançados e defendidos na plataforma. Aclara-se que, houve apenas
uma empresa licitante interessada no certame, cuja documentação apresentou algumas falhas, e visando o
resguardo dos princípios gerais da Administração Pública, Pregoeira e Equipe de Apoio entende que, no
presente caso, mister se faz a concessão do amparo legal, constante do Art. 48, `PAR` 3º, da Lei de
Licitações Diante disso, a equipe abre o prazo para regularização da documentação da Licitante, ficando
estabelecido o dia 30/08/2022 às 17h o prazo final, podendo ser prorrogado o prazo por mais 05 dias uteis
para a apresentação da documentação... (CONTINUA)

23/08/2022 - 11:39:09 Sistema (CONT. 1) pertinente regularidade fiscal, caso seja necessário.

23/08/2022 - 11:39:19 Pregoeiro Abertura de diligência, para conceder prazo ao Licitante arrematante, para apresentação da comprovação da
regularidade fiscal, direito que lhe é assegurado na LC 123, em seu Art. 43, `PAR` 1º. A diligência servirá
ainda para inserção da Proposta Escrita e Realinhada, haja vista que o Arrematante inseriu proposta com
valores diversos daqueles lançados e defendidos na plataforma. Aclara-se que, houve apenas uma empresa
licitante interessada no certame, cuja documentação apresentou algumas falhas, e visando o resguardo dos
princípios gerais da Administração Pública, Pregoeira e Equipe de Apoio entende que, no presente caso,
mister se faz a concessão do amparo legal, constante do Art. 48, `PAR` 3º, da Lei de Licitações Diante disso,
a equipe abre o prazo para regularização da documentação da Licitante, ficando estabelecido o dia
30/08/2022 às 17h o prazo final, podendo ser prorrogado o prazo por mais 05 dias uteis para a apresentação
da documentação pertinente... (CONTINUA)

23/08/2022 - 11:39:19 Pregoeiro (CONT. 1) regularidade fiscal, caso seja necessário.

23/08/2022 - 11:39:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/08/2022.
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23/08/2022 - 11:39:58 Sistema Motivo: Abertura de diligência, para conceder prazo ao Licitante arrematante, para apresentação da
comprovação da regularidade fiscal, direito que lhe é assegurado na LC 123, em seu Art. 43, `PAR` 1º. A
diligência servirá ainda para inserção da Proposta Escrita e Realinhada, haja vista que o Arrematante inseriu
proposta com valores diversos daqueles lançados e defendidos na plataforma. Aclara-se que, houve apenas
uma empresa licitante interessada no certame, cuja documentação apresentou algumas falhas, e visando o
resguardo dos princípios gerais da Administração Pública, Pregoeira e Equipe de Apoio entende que, no
presente caso, mister se faz a concessão do amparo legal, constante do Art. 48, `PAR` 3º, da Lei de
Licitações Diante disso, a equipe abre o prazo para regularização da documentação da Licitante, ficando
estabelecido o dia 30/08/2022 às 17h o prazo final, podendo ser prorrogado o prazo por mais 05 dias uteis
para a apresentação da documentação... (CONTINUA)

23/08/2022 - 11:39:58 Sistema (CONT. 1) pertinente regularidade fiscal, caso seja necessário.

29/08/2022 - 14:41:44 F. AUTO POSTO BELA V... Documentação Item 0001: SEGUE EM ANEXO, DOCUMENTOS ATUALIZADOS.

29/08/2022 - 14:41:47 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

30/08/2022 - 16:02:01 F. AUTO POSTO BELA V... Documentação Item 0001: BOA TARDE

30/08/2022 - 16:07:56 F. AUTO POSTO BELA V... Documentação Item 0001: Solicitamos atendimento ao `PAR`3º do art. 48 da Lei 8.666/93: 1CQuando todos
os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar
aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação. Motivo: Devido a troca
de sistema e instabilidade no site GOV.BR, não conseguimos atualizar e emitir o CERTIFICADO DE POSTO
REVENDOR, solicitamos, que nos seja atribuído mais tempo. Certos de seu entendimento favorável. Desde
de já agradecemos.

30/08/2022 - 16:34:47 Pregoeiro Conforme previsão e amparo legal na Lei 8666/93, e em decorrência da solicitação da empresa em se valer
do referido diploma, Pregoeira e Equipe entendem que, em respeito aos Princípios norteadores da
Administração Pública, tendo em vista o desinteresse de outras empresas no certame, e a necessidade da
CMAAN em utilizar os produtos objetos do presente certame, incorreremos em menor prazo ao acatar o
pedido ora realizado do que realizando novo procedimento licitatório. Razão pela qual, opinamos pela dilação
do prazo que se encerraria hoje às 17h. para até às 17 horas do dia 02 de Setembro do corrente ano;
Podendo o processo ser finalizado tão logo a empresa apresente a documentação. É a decisão da Pregoeira,
Equipe de Apoio e Comissão de Licitação.

30/08/2022 - 16:35:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/09/2022.

30/08/2022 - 16:35:24 Sistema Motivo: Conforme previsão e amparo legal na Lei 8666/93, e em decorrência da solicitação da empresa em
se valer do referido diploma, Pregoeira e Equipe entendem que, em respeito aos Princípios norteadores da
Administração Pública, tendo em vista o desinteresse de outras empresas no certame, e a necessidade da
CMAAN em utilizar os produtos objetos do presente certame, incorreremos em menor prazo ao acatar o
pedido ora realizado do que realizando novo procedimento licitatório. Razão pela qual, opinamos pela dilação
do prazo que se encerraria hoje às 17h. para até às 17 horas do dia 02 de Setembro do corrente ano;
Podendo o processo ser finalizado tão logo a empresa apresente a documentação. É a decisão da Pregoeira,
Equipe de Apoio e Comissão de Licitação.

30/08/2022 - 16:35:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/09/2022.

30/08/2022 - 16:35:30 Sistema Motivo: Conforme previsão e amparo legal na Lei 8666/93, e em decorrência da solicitação da empresa em
se valer do referido diploma, Pregoeira e Equipe entendem que, em respeito aos Princípios norteadores da
Administração Pública, tendo em vista o desinteresse de outras empresas no certame, e a necessidade da
CMAAN em utilizar os produtos objetos do presente certame, incorreremos em menor prazo ao acatar o
pedido ora realizado do que realizando novo procedimento licitatório. Razão pela qual, opinamos pela dilação
do prazo que se encerraria hoje às 17h. para até às 17 horas do dia 02 de Setembro do corrente ano;
Podendo o processo ser finalizado tão logo a empresa apresente a documentação. É a decisão da Pregoeira,
Equipe de Apoio e Comissão de Licitação.

02/09/2022 - 12:36:08 F. AUTO POSTO BELA V... Documentação Item 0002: BOM DIA

02/09/2022 - 12:38:27 F. AUTO POSTO BELA V... Documentação Item 0002: Desde que sofreu o ataque hacker no dia 04 de agosto, o site da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) está fora do ar. Oficialmente, a agência
reguladora diz que o Sistema Eletrônico de Informações voltou a funcionar, mas outros sistemas ainda estão
indisponíveis. O ataque foi comunicado somente no dia 5 de Agosto às 18h15, por meio de uma nota
intitulada 1CComunicado: sistemas da ANP estão fora do ar 1D informando o público de que 1Contem (4/8),
a ANP sofreu uma tentativa de ataque cibernético. Como medida de segurança, todos os sistemas foram
retirados do ar para avaliação dos riscos à segurança cibernética da Agência 1D. Informações do mercado
dão conta que dados da companhia estão sendo comercializados na deep web e que houve pedido de
resgate, conforme revela o portal Ciso Advisor. Seguem indisponíveis todos os sistemas acessíveis pela
Internet, como o levantamento semanal de preços, os Sistemas de... (CONTINUA)

02/09/2022 - 12:38:27 F. AUTO POSTO BELA V... (CONT. 1) Registro de Documentos dos

02/09/2022 - 12:38:54 F. AUTO POSTO BELA V... Documentação Item 0002: e das Revendas de GLP (SRD-GLP), e o Sistema Eletrônico de Informações
(SEI).

02/09/2022 - 12:40:54 F. AUTO POSTO BELA V... Documentação Item 0002: Por causa disso ficaram indisponíveis todos os sistemas acessíveis pela Internet,
como o levantamento semanal de preços, os Sistemas de Registro de Documentos dos Postos
Revendedores (SRD-PR) e das Revendas de GLP (SRD-GLP), e o Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
Para contornar problemas regulatórios, a ANP anunciou que 1Ceventuais perdas de prazo em processos
administrativos eletrônicos devido à indisponibilidade temporária no SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
serão compensadas pela Agência 1D. Os prazos ficam prorrogados até as 23h59 do primeiro dia útil seguinte
ao da resolução da indisponibilidade do sistema.

02/09/2022 - 12:45:36 F. AUTO POSTO BELA V... Documentação Item 0002: Tendo em vista, que a atualização do CERFICADO DE POSTO REVENDOR,
depende dos sistemas da ANP. Solicitamos a checagem da informação apresentada e nos Adjudique o
objeto licitado.

02/09/2022 - 14:33:12 F. AUTO POSTO BELA V... Documentação Item 0002: As reportagens corroboram o nosso pedido de adjudicação

02/09/2022 - 14:33:13 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

02/09/2022 - 14:46:11 Pregoeiro Tendo em vista a justificativa apresentada pela empresa licitante, bem como a documentação acostada,
pregoeira e equipe de apoio resolvem remeter os autos do presente processo ao Departamento Jurídico,
para que avalie e emita parecer acerca do assunto e tão logo retorne, a equipe e a pregoeira procederá com
a finalização, conforme orientação jurídica apresentada.

06/09/2022 - 09:03:31 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer Jurídico Favorável.pdf) em 06/09/2022 às 09:03.

06/09/2022 - 09:06:39 Pregoeiro Tendo em vista Parecer Jurídico opinando pela continuação do feito e favorável à argumentação da Empresa
Licitante, Pregoeira, Equipe de Apoio e Comissão de Licitação resolvem Declarar a Empresa vencedora e
Adjudicando os itens do Certame.

06/09/2022 - 09:06:54 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.

06/09/2022 - 09:06:54 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.

06/09/2022 - 09:07:11 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 06/09/2022 às 09:27.
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06/09/2022 - 09:28:17 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

06/09/2022 - 09:28:24 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Daniella Martins de Mendonça.

06/09/2022 - 09:28:29 Sistema O item 0002 foi adjudicado por Daniella Martins de Mendonça.

06/09/2022 - 09:34:22 Sistema O Item 0001 foi homologado por WELLES ROSA DE JESUS.

06/09/2022 - 09:34:22 Sistema O Item 0002 foi homologado por WELLES ROSA DE JESUS.

Daniella Martins de Mendonça

Pregoeiro

NICELENA NORONHA RAMOS

Apoio
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