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PROCESSO 209/2018                                             PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2018 – 
PML 

 
ATA Nº 01/2019 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2019, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a 
Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 67/2018, que 
tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis para uso nos veículos 
e máquinas da frota do Município, da Secretaria Municipal da Saúde, da Secretaria 
Municipal de Águas e Saneamento – SEMASA, do Fundo Municipal de Assistência Social 
e Habitação e do Corpo de Bombeiros, realizado através do Portal de Compras Caixa, no 
endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão, certificou-se que de acordo 
com os registros capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, 
as empresas: SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA., 
ROMANO COMERCIO ATACADISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, 
CENTRO COML DE COMBUSTÍVEIS DOM PEDRO II e STANG E STANG LTDA. 
Apresentaram propostas as Empresas: COMBUSTÍVEIS DOM PEDRO II, STANG E STANG 
e ROMANO. Pela análise, certificou-se que os itens 2 e 3 da de autoria da empresa 
COMBUSTÍVEIS DOM PEDRO II foram cotados com valores acima dos estimados, ficando, 
por conseguinte, desclassificados, consoante disposto no subitem 7.5 do edital. As demais 
propostas, atendem as exigências editalícias, sendo-as classificadas. No horário estipulado, 
iniciou-se a fase de lances. Encerrada a etapa competitiva no sistema eletrônico, com acréscimo 
do período randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio 
sistema, revelou-se a seguinte classificação: 

 Item 01 – STANG E STANG – R$ 3,679 o litro  – totalizando R$ 1.839.279,26 
 Item 02 – ROMANO – R$ 3,014 o litro  – totalizando R$ 1.196.844,33 
 Item 03 – ROMANO – R$ 3,019 o litro  – totalizando R$ 1.092.636,48 
 Item 04 – STANG E STANG – R$ 3,23 o litro – totalizando R$ 3.230,00 

As etapas encontram-se nos Relatórios do Sistema, os quais passam a fazer parte da presente 
ata. Dando continuidade aos trabalhos, às 11:00 horas, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) 
hora às Participantes com menores preços, para envio da documentação de habilitação e 
proposta readequada. Concluída a análise dos documentos de habilitação e das propostas 
apresentadas, certificou-se que as empresas apresentaram os documentos em plena vigência, 
sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias. Às 14:30 horas, foi concedido o prazo 
para manifestação da intenção de recursos, sem que houvesse manifestação nesse sentido. Nada 
mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai 
devidamente assinada. 
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Reno Rogério de Camargo 
Equipe de Apoio 


