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ATA DE REALIZAÇÃO DE  

 

PREGÃO PRESENCIAL- SRP Nᵒ 9/2018- 011. 
 

As 10:10hs do dia 26 de Julho de 2018, na sala de reuniões da Comissão de 

Licitação, reuniram–se a Pregoeira Nelucy e Silva de Souza e respectivos membros 

da equipe de apoio, Josimar Mendes das Chagas, Ana Claudia da Rocha Bastos em 

substituição a Lucilene de Lima Carvalho, para a realização do certame referente ao 

PREGÃO PRESENCIAL- SRP Nᵒ 9/2018-011, cujo objeto é o registro de preços 

por ITEM visando a aquisição de combustíveis e derivados para atender as 

necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Concórdia 

do Pará- Pa. A Pregoeira iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona 

o pregão e os aspectos legais, proibiu a utilização de aparelhos celulares salvo na 

etapa de negociação. Imediatamente a Pregoeira passou à fase de Credenciamento e 

solicitou à única empresa presente que se identificasse munida de sua carta de 

credenciamento e ou procuração. Credencia-se para participar deste certame a 

licitante: OLIVEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ nº 

11.801.678/0001-90, representada neste ato pelo Sr. Bruno Souza Oliveira, RG: 

3277135 SSP/PA; CPF nº 651.051.502-44. Após o credenciamento, a Pregoeira 

solicita os envelopes 1 de proposta de preços e juntamente com sua equipe de apoio 

rubrica os envelopes e solicita aos licitantes que também o façam. A Pregoeira e 

equipe de apoio conferem e rubricam todas as páginas das propostas e habilita-as. 

Nada contendo de impeditivo e considerando que ninguém manifestou intenção de 

interpor recurso a Pregoeira começa a fase de NEGOCIAÇÃO DIRETA com a empresa. 

Após serem definidos os preços dos itens 01 ao 21, a pregoeira solicita a empresa o 

envelope 2 (Habilitação), confere e rubrica todas as páginas juntamente com a 

equipe de apoio e observa que a empresa OLIVEIRA COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ nº 11.801.678/0001-90, apresentou a Certidão 

Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União (CND), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ministério da 

Fazenda) – Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; (item 7.1.4.2, 

letra b, do edital), vencida (válida somente até 10/12/2016), a pregoeira informa a 

empresa que abrirá o prazo de 08 (oito) dias úteis para que a mesma se regularize, 

conforme preceitua o Art. 48, § 3º, da Lei nº 8.666/93 “Quando 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 ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, 

facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído 

pela Lei nº 9.648, de 1998)”. Às 11:55, foi declarada finalizada a reunião. Nada mais 

havendo a ser tratado, lavrou – se apresente ata  
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que vai assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e Representante da Empresa. A 

Pregoeira declarou encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos. 

 

Concórdia do Pará, 26 de Julho de 2018. 

 

 
 
 

Nelucy e Silva de Souza 
Pregoeira 

 

 

 

 

 Josimar Mendes das Chagas 
Membro da Equipe de Apoio 

 
 

 
 

 

 

Ana Cláudia da Rocha Bastos 
Membro da Equipe de Apoio 

 

Licitante: 

 

 

_________________________________________ 
OLIVEIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA 
CNPJ nº 11.801.678/0001-90  

Sr. Bruno Souza Oliveira 
RG: 3277135 SSP/PA 

CPF nº 651.051.502-44 
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