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ATA PARCIAL 
 

 

Datas Relevantes 

 

Publicado Inicio de Propostas 
 

2020/09/18 18:48 2020/09/18 19:00 

Limite de Impugnação Final de Propostas 
 

2020/09/25 08:00 2020/09/30 08:00 

 Inicio da Sessão 
 

2020/09/30 08:01 

 
Itens Licitados 

   

Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações 

0001 ÓLEO DIESEL S - 10 3,84 52000 L Fracassado 

 

Documentos Anexados ao Processo 
Data Código 

 

18/09/2020 1 EDITAL convenio 2ª chamada.pdf 

 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
Data Assunto Frase 

 

30/09/2020 - 09:16 Negociação aberta para o processo 
026/2020 2ª CHAMDA 

 
 

30/09/2020 - 09:20 Agendamento da data limite da fase de 
negociação 

 

30/09/2020 - 11:52 Negociação aberta no processo 
026/2020 2ª CHAMDA 

 
 
 

30/09/2020 - 12:41 Mensagem para negociação no 
processo 026/2020 2ª CHAMDA 

 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 026/2020 2ª CHAMDA. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2020 às 11:20. 
 
 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 026/2020 2ª 
CHAMDA. 

 
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 026/2020 2ª CHAMDA. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

 

Vencedores 

Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total 

0001 ÓLEO DIESEL S - 10    0,00 0,00 

 
Declarações Obrigatórias 
Título Declaração 

 

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

 

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do 
art. 26 do decreto 10.024/2019. 

 

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 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 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. 

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes. 
 

 
 

Propostas Enviadas 

0001 - ÓLEO DIESEL S - 10 

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC 123/2006 

OLIVEIRA COMERCIO DE 
COMBUSTIVEL EIRELI 

11.801.678/0001-90 29/09/2020 - 
16:21:38 

Óleo Diesel S 10 Shell 4,20 218.400,00 Sim 

 

Lances Enviados 



Página 2 de 3  

0001 - ÓLEO DIESEL S - 10  

Data Valor CNPJ 

29/09/2020 - 16:21:38 4,20 (proposta) 11.801.678/0001-90 

30/09/2020 - 09:31:08 4,18 11.801.678/0001-90 

30/09/2020 - 12:27:31 4,17 11.801.678/0001-90 

30/09/2020 - 12:46:42 3,84 11.801.678/0001-90 

 

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

 

30/09/2020 - 17:15 - - - - 

 
 

Chat  

Data Apelido Frase 

30/09/2020 - 08:41:45 Sistema O processo está em fase de análise das propostas 

30/09/2020 - 08:42:04 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto 

30/09/2020 - 08:42:04 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do 
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos. 

30/09/2020 - 08:42:04 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente 
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances 
será automaticamente encerrada. 

30/09/2020 - 08:42:04 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

30/09/2020 - 08:42:04 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances 
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos 
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. 

30/09/2020 - 08:42:38 Pregoeiro Olá senhores licitantes bom dia 

30/09/2020 - 08:44:51 Pregoeiro vamos dar inicio a fase de lances do pregão 

30/09/2020 - 08:45:40 Pregoeiro peço que fiquem atentos a formulação de lances 

30/09/2020 - 08:46:30 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

30/09/2020 - 08:46:30 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. 

30/09/2020 - 08:49:44 Pregoeiro senhor licitante peço que fique atento ao valor referencia 

30/09/2020 - 09:01:31 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório. 

30/09/2020 - 09:09:43 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2020 às 09:14:44. 

30/09/2020 - 09:14:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 30/09/2020 às 09:14:44. Por não ter lances na fase 
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item. 

30/09/2020 - 09:15:56 Sistema O item 0001 foi encerrado. 

30/09/2020 - 09:16:07 Sistema O item 0001 teve como arrematante OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - Ltda/Eireli com 
valor unitário de R$ 4,20 e marca Óleo Diesel S 10. 

30/09/2020 - 09:16:08 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38. 

30/09/2020 - 09:20:06 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2020 às 11:20. 

30/09/2020 - 09:31:08 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4,18. 

30/09/2020 - 11:52:20 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. 

30/09/2020 - 11:52:49 Pregoeiro senhor licitante solicito que o valor seja ajustado no valor da licitação 

30/09/2020 - 11:57:23 Pregoeiro senhor licitante irei dar o prazo de cinco minutos para resposta e ajuste do valor sob pena de 
desclassificação 

30/09/2020 - 12:27:31 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4,17. 

30/09/2020 - 12:41:28 F. OLIVEIRA COMERCIO... Negociação Item 0001: Anexada proposta consolidada em PDF 

30/09/2020 - 12:41:46 Pregoeiro preciso que ajuste ao valor referência 

30/09/2020 - 12:42:11 Pregoeiro senhor licitante irei dar o prazo de cinco minutos para resposta e ajuste do valor sob pena de 
desclassificação 

30/09/2020 - 12:46:42 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3,84. 

30/09/2020 - 12:47:26 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001. 

30/09/2020 - 12:57:55 Pregoeiro suspendo a sessão para as 15:00 

30/09/2020 - 15:17:48 Pregoeiro boa tarde senhores licitantes 

30/09/2020 - 15:27:43 Pregoeiro Vamos dar inicio análise de documentos 

30/09/2020 - 16:13:54 Sistema O fornecedor OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI foi inabilitado no processo. 



Página 3 de 3  

30/09/2020 - 16:13:54 Sistema Motivo: Inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item, 10.1.1 Registro na ANP 
(Agência Nacional de Petróleo), 10.1.2 Licença de Operação fornecida pela SEMA (Secretaria Estadual ou 
Municipal do Meio Ambiente), 10.2.1 Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da sede da 
licitante,10.2.7 Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela Prefeitura 
Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada;.10.2.9 Cédula de identidade ou Documento 
equivalente do (s) proprietário (s) e dos respectivos sócios se houver; 

30/09/2020 - 16:13:54 Sistema O fornecedor OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo 
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado. 

30/09/2020 - 16:13:54 Sistema Motivo: Inabilitada por não atender as exigências editalícias conforme o item, 10.1.1 Registro na ANP 
(Agência Nacional de Petróleo), 10.1.2 Licença de Operação fornecida pela SEMA (Secretaria Estadual ou 
Municipal do Meio Ambiente), 10.2.1 Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da sede da 
licitante,10.2.7 Alvará de Funcionamento de Titularidade da empresa licitante, expedido pela Prefeitura 
Municipal (Sede da licitante), com vigência atualizada;.10.2.9 Cédula de identidade ou Documento 
equivalente do (s) proprietário (s) e dos respectivos sócios se houver; 

30/09/2020 - 16:14:36 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2020 às 17:15. 

02/10/2020 - 09:29:38 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado. 

 
 
 
 
 

ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADRE 

Pregoeiro(a) 

 
 
 
 
 

NORMANDO MENEZES DE SOUZA 

Autoridade Competente 

 
 
 
 
 

JOSÉ NONATO BARROS RODRIGUES 

Apoio 

 
 
 
 
 

DARLAN WELKSON COSTA SILVA 

Apoio 
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