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“ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO MODALIDADE "PREGÃO 

PRESENCIAL DE N.º 001/2015”. 
Processo n.º 001.2015.01 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2015 
DATA: 19/02/2015.  
Hora: 09h 30m. 
 
O objeto da presente licitação é: Aquisição de Combustíveis e Derivados do Petróleo para serem 
utilizados pelos veículos, máquinas, caminhões e equipamentos que compõem a frota da Prefeitura 
Municipal de Bannach - PA, e gás liquefeito para todas as Secretarias. Licitação regida pela Lei n.º 
10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei 
n.º 8.883/94. 
 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de fevereiro do ano de dois mil e quinze, reuniram-
se na Prefeitura Municipal de Bannach, na sala onde funciona a C.P.L. (Comissão Permanente de 
Licitação) e sessão pública de licitação na modalidade pregão presencial, situado na Av. Paraná, n.º 
27, Centro, tendo como Pregoeiro o Sr. Marco Antonio Lage Rolim, designado pela Portaria n.º 002 
de 02 de janeiro de 2015, bem como a equipe de apoio composta pelos assistentes: Paulo Cézar 
Diniz e Apolo Andrade Rodrigues, procedendo à abertura da sessão pública para recebimento e 
julgamento das propostas e dos documentos de habilitação apresentados no certame descrito em 
epígrafe. Adquiriu o Edital e foi registrados nos autos e compareceu para participar do certame as 
empresas com os respectivos representantes: MELO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-
EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.447.836/0001-43, tendo como representante o procurador 
Sr.º Daniel Jacob Thomas Langer, inscrito no CPF sob o n.º 388.094.600-06; MIGUEL SOUSA DE 
MENEZES FILHO-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.624.057/0001-73, tendo como 
representante o procurador Sr.º Degmar Delfino Dias, inscrito no CPF sob o n.º 395.037.471-04.  
Iniciados os trabalhos, inicia a fase de habilitação, o Pregoeiro verificou o cumprimento da exigência 
da declaração de que trata o inciso VII do art. 4.º da Lei n.º 10.520 de 2002, e demais 
documentações, após analise, passa-se pela fase credencial a empresa. Entrega-se os envelopes 
propostas e documentação é colocado na mesa dos trabalhos do pregoeiro. Dando continuidade a 
Equipe de apoio e os licitantes rubricam todos os envelopes, foi dado prosseguimento à Sessão, 
abrindo os envelopes contendo a proposta da empresa participante do certame. A proposta das 
Empresas foi aprovada. Dando seguimento o pregoeiro inicia a fase de negociação do item 1 que é 
“280.000 mil litros de óleo diesel”, após a etapa de lances é vencedora do item a empresa MELO 
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP, parte para a abertura do envelope documentação 
onde é analisada, habilitando parcialmente a empresa, pois encontra-se pendentes documentação 
da regularidade fiscal, é concedido com base na Lei Complementar n.º 123/06 até quarta-feira dia 
25 de fevereiro de 2015,  para apresentar a certidão; adjudica-se parcialmente o item “01” à 
empresa MELO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 
14.447.836/0001-43, no valor total de R$ 865.200,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil e 
duzentos reais), adjudicando com ressalvas o item a empresa. Parte para a negociação do item “02” 
que é 150.000 litros de gasolina, após a etapa de lance declara como vencedora do item “02” a 
empresa MIGUEL SOUSA DE MENEZES FILHO-ME, parte para a análise da documentação, onde 
constata-se que a empresa não apresentou a certidão federal, explica o pregoeiro que essa certidão 
está saindo conjugada com a previdenciária, onde é concedido prazo com base na Lei Complementar 
n.º 123/06, o pregoeiro concede prazo para resolver, até quarta-feira dia 25 de fevereiro; 
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adjudicando o item à empresa, com o valor total de R$ 574.500,00 (Quinhentos e Setenta e Quatro 
Mil e Quinhentos Reais). Resumindo a licitação ficou da seguinte maneira: Valor total ganho pela 
empresa MIGUEL SOUSA MENEZES FILHO, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 
08.624.057/0001-73 R$ 1.070.100,00 (Um Milhão Setenta Mil e Cem Reais). Valor total 
ganho pela empresa MELO COM. DE COMBUST. LTDA EPP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 
14.447.863/0001-43 R$ 979.760,00 (Novecentos e Setenta e Nove Mil Setecentos e 
Sessenta Reais). VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 2.049.860,00 (Dois Milhões Quarenta 
e Nove Mil Oitocentos e Sessenta Reais). O pregoeiro pergunta aos licitantes se tem a intenção 
de apresentar recursos, não manifestando o direito, o pregoeiro dá a palavra a quem a quiser fazer 
uso e ninguém a se manifestar. O pregoeiro explicando que um dos princípios da administração 
pública é a economicidade e que a meta foi cumprida; agradece o Pregoeiro a presença das 
empresas participantes do certame. Nada mais havendo a ser tratado, às 11h05m foi encerrada a 
Sessão, da qual lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e 
pelos representantes das empresas licitantes presente.................................................................... 

 
 
 

Marco Antonio Lage Rolim 
Pregoeiro 

Portaria n.º 002 de 02 de Janeiro de 2015 
 
 
 

          Paulo Cézar Dinis                                                   Apolo Andrade Rodrigues 
             (Assistente)                                                                  (Assistente) 
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