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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

N. 9/2018-00006 CMP-PP 

 Às 14:00 hs do dia 01 de Março de 2018, na sala de Sessão da Câmara Municipal de 

Portel - PA, reuniram – se o pregoeiro Leandro de Aguiar Alves 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 REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PORTEL - PA. O pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como 

funciona o pregão e os aspectos legais. Deixou clara a proibição do uso de calculadora fora da 

fase de negociação e telefone celular, pois o uso dos mesmos atrasa e impede o andamento 

saudável do certame. Imediatamente o pregoeiro solicitou ao representante 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 a licitação o licitante abaixo relacionado, com seu respectivo 

representante: L. F. G. DIAS - ME CNPJ nº CNPJ 04.687.663/0001- 87, representada pelo Sr.(a) 

LUIZ FERNANDO GUEDES DIAS, portador do(a) CPF 298.931.602-78. Depois de confirmada o 

credenciamento foi solicitado o envelope de proposta de preços onde foi confirmado que a 

proposta está de acordo com o edital. Começa a fase negociação e a empresa L. F. G. DIAS - ME 

obteve o item com êxito com o valor de (R$ 4,60) o pregoeiro solicita o envelope de habilitação e 

franqueia ao participante para que rubrique todas documentações. Depois disso a empresa 

declarada habilidatada. Assim e retomada as negociações voltam e os item ficaram conforme 

mapa de apuração em anexo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANT. 

MIN 
QUANT. 

MAX. 
MARCA 

VALOR 
UNIT. 

1 GASOLINA COMUM LITRO 500 50.000 POSTO PORTEL R$     4,60 

2 DIESEL COMUM LITRO 300 30.000 POSTO PORTEL R$     3,60 

3 DIESEL S500 LITRO 300 30.000 POSTO PORTEL R$    3,60 

4 LUBRIFICANTES N40 LITRO 5 500 TEXACO R$   17,00 

5 LUBRIFICANTES 2 t LITRO 6 600 TEXACO R$   17,00 

6 ÓLEO 4 TEMPOS LITRO 3 300 TEXACO R$   18,00 

7 ÓLEO 2 TEMPOS 500 ml 6 600 TEXACO R$   10,00 

8 FLUIDO DE FREIO 200 ml 1 100 TEXACO R$     8,00 

Após conclusão da negociação o pregoeiro e sua equipe de apoio inicia as disposições 

finais informando que após trâmite interno para analise do Jurídico e Controle interno a ATA de 

registro de preços estará disponível para assinatura preenchida formalmente conforme modelo do 

edital e preços aqui fixados. Fica a empresa vencedora a apresentação em 2 dias úteis da 

proposta de preço consolidada. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor 

recurso, ao pregoeiro adjudicou os itens do certame. Nada mais havendo a tratar, lavrou – se a 
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presente ata que vai assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e os representantes das empresas 

presente. O pregoeiro declarou encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos. 

 

 
 
 
 
________________________________                              ______________________________ 
 Leandro de Aguiar Alves                                                      Equipe de Apoio 
 Pregoeiro Oficial 
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