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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Terra Alta

Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA
Registro de Preços Eletrônico - 002/2022-PMTA-PE-SRP

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

03/02/2022 13:36 04/02/2022 14:00 11/02/2022 08:00 16/02/2022 09:30 16/02/2022 09:31

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 ÓLEO DIESEL -10 5,73 37.491 - L Homologado

0002 ÓLEO DIESEL -10 5,73 12.496 - L Deserto

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

01/02/2022 INSTRUMENTO CONVOCATORIO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

16/02/2022 - 09:59 Negociação aberta para o processo
002/2022-PMTA-PE-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 002/2022-PMTA-PE-
SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/02/2022 - 10:00 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/02/2022 às 12:00.

16/02/2022 - 10:17 Envio de Propostas Readequadas
002/2022-PMTA-PE-SRP

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor POSTO SMART LTDA foi
definida pelo pregoeiro para 16/02/2022 às 12:17.

16/02/2022 - 13:10 Envio de Propostas Readequadas
002/2022-PMTA-PE-SRP

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor SUPER POSTO
PALMEIRA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/02/2022 às 15:10.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 ÓLEO DIESEL -10 SUPER POSTO
PALMEIRA LTDA

ÓLEO DIESEL S10
ADITIVADO RENDMAX

IPIRANGA 5,64 37.491 211.449,24

0002 ÓLEO DIESEL -10 0,00 12.496 0,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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.

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 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 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.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.
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Propostas Enviadas
0001 - ÓLEO DIESEL -10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SUPER POSTO
PALMEIRA LTDA

83.838.839/0001-
20

15/02/2022 -
10:10:52

ÓLEO DIESEL
S10 ADITIVADO
RENDMAX

IPIRANGA 37.491 5,73 214.823,43 Não

POSTO SMART LTDA 30.821.163/0001-
04

15/02/2022 -
16:55:42

SHELL /
PETROBRÁS

SHELL /
PETROBRÁS

37.491 5,72 214.448,52 Não

0002 - ÓLEO DIESEL -10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Deserto

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

SUPER POSTO PALMEIRA LTDA 83.838.839/0001-20 60 dias

POSTO SMART LTDA 30.821.163/0001-04 60 dias

Lances Enviados
0001 - ÓLEO DIESEL -10
Data Valor CNPJ Situação

15/02/2022 - 10:10:52 5,73 (proposta) 83.838.839/0001-20 - SUPER POSTO
PALMEIRA LTDA

Válido

15/02/2022 - 16:55:42 5,72 (proposta) 30.821.163/0001-04 - POSTO SMART
LTDA

Cancelado - A Licitante ao enviar a Certidão Municipal relativo ao item
35.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. A Licitante não
enviou a Certidão de IPTU, no Município de Castanhal, A Prefeitura
Emiti 1 Certidão Relativa ao ISS e Álvara (Unificado) e outra Certidão a
de Imóvel (IPTU), neste sentindo, a licitante está inabilitada por não
enviar por completo as Certidões Municipais. 16/02/2022 13:04:22

16/02/2022 - 09:46:13 5,71 83.838.839/0001-20 - SUPER POSTO
PALMEIRA LTDA

Válido

16/02/2022 - 09:51:06 5,70 30.821.163/0001-04 - POSTO SMART
LTDA

Cancelado - A Licitante ao enviar a Certidão Municipal relativo ao item
35.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. A Licitante não
enviou a Certidão de IPTU, no Município de Castanhal, A Prefeitura
Emiti 1 Certidão Relativa ao ISS e Álvara (Unificado) e outra Certidão a
de Imóvel (IPTU), neste sentindo, a licitante está inabilitada por não
enviar por completo as Certidões Municipais. 16/02/2022 13:04:22

16/02/2022 - 09:51:36 5,69 83.838.839/0001-20 - SUPER POSTO
PALMEIRA LTDA

Válido

16/02/2022 - 09:52:00 5,68 30.821.163/0001-04 - POSTO SMART
LTDA

Cancelado - A Licitante ao enviar a Certidão Municipal relativo ao item
35.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. A Licitante não
enviou a Certidão de IPTU, no Município de Castanhal, A Prefeitura
Emiti 1 Certidão Relativa ao ISS e Álvara (Unificado) e outra Certidão a
de Imóvel (IPTU), neste sentindo, a licitante está inabilitada por não
enviar por completo as Certidões Municipais. 16/02/2022 13:04:22

16/02/2022 - 09:52:35 5,67 83.838.839/0001-20 - SUPER POSTO
PALMEIRA LTDA

Válido

16/02/2022 - 09:52:55 5,66 30.821.163/0001-04 - POSTO SMART
LTDA

Cancelado - A Licitante ao enviar a Certidão Municipal relativo ao item
35.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. A Licitante não
enviou a Certidão de IPTU, no Município de Castanhal, A Prefeitura
Emiti 1 Certidão Relativa ao ISS e Álvara (Unificado) e outra Certidão a
de Imóvel (IPTU), neste sentindo, a licitante está inabilitada por não
enviar por completo as Certidões Municipais. 16/02/2022 13:04:22

16/02/2022 - 09:53:31 5,65 83.838.839/0001-20 - SUPER POSTO
PALMEIRA LTDA

Válido

16/02/2022 - 09:53:41 5,64 30.821.163/0001-04 - POSTO SMART
LTDA

Cancelado - A Licitante ao enviar a Certidão Municipal relativo ao item
35.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. A Licitante não
enviou a Certidão de IPTU, no Município de Castanhal, A Prefeitura
Emiti 1 Certidão Relativa ao ISS e Álvara (Unificado) e outra Certidão a
de Imóvel (IPTU), neste sentindo, a licitante está inabilitada por não
enviar por completo as Certidões Municipais. 16/02/2022 13:04:22

16/02/2022 - 13:09:06 5,64 83.838.839/0001-20 - SUPER POSTO
PALMEIRA LTDA

Válido
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Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

SUPER POSTO
PALMEIRA LTDA

15/02/2022 -
10:06

Guilherme Yuji
Fukamizu Saito

- - - - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO/JURÍDICA/ECONOMICO-
FINANCEIRO/
TÉCNICO/
COMPLEMENTAR

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

16/02/2022 - 15:42 21/02/2022 - 18:00 24/02/2022 - 18:00

0001 - ÓLEO DIESEL -10

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

30.821.163/0001-04 -
POSTO SMART LTDA

16/02/2022 - 15:41:57 Boa tarde !
Sr. Pregoeiro a empresa POSTO SMART LTDA manifesta interesse em interpor
recurso, contra a decisão de Inabilitar nossa empresa no referido certame, com a
justificativa que não apresentamos todas as certidões municipais de débitos, visto
que o Edital não foi claro na exigência desta certidão especificando
separadamente a Certidão Negativa de Débitos de IPTU.
A Certidão Negativa de Débitos enviada por nossa empresa consta como título -
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO, ou seja, contempla todos os tributos e impostos relacionados a
municipalidade, incluindo assim, os débitos relacionados ao IPTU do município.
Outrossim, no corpo da Certidão está evidenciado que que ela foi emitida e refere-
se aos tributos de competência do município, previstos nos Artigos 145 e 156 da
Constituição Federal e em conformidade com o Artigo 205 da Lei n°5.172/66 -
Código Tributário Nacional.
Sobre o Artigo 156 citado no corpo da Certidão Negativa de Débitos Municipal,
está em evidência como primeiro Inciso o seguinte: Art. 156. Compete aos
Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana
(IPTU).
Sendo assim, solicitamos humildemente que o sr. pregoeiro reconsidere sua
decisão, e com base em tudo que colocamos em questão, dê o devido provimento
a Habilitação de Nossa empresa.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

30.821.163/0001-04 -
POSTO SMART LTDA

21/02/2022 - 16:55:39 Boa tarde!

Sr. pregoeiro, segue em anexo o Recurso
Administrativo interposto pela empresa POSTO SMART
LTDA. RECURSO ADMINISTRATIVO - POSTO
SMART LTDA.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

83.838.839/0001-20 -
SUPER POSTO PALMEIRA
LTDA

24/02/2022 - 11:31 Bom dia sr. Pregoeiro, segue em anexo Contrarrazão
ao recurso administrativo para que seja mantida a
decisão que declarou inabilitada a empresa POSTO
SMART LTDA do certame, dando prosseguimento as
demais fases de adjudicação e posterior homologação.
Contrarrazão.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 12:40:26 Senhoras e Senhores Licitantes, encaminharemos nos e-mails de cada uma das Licitantes participantes deste certame. PARECER DO
RECURSO ADM 0022022.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

16/02/2022 - 09:36:41 Pregoeiro Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 002/2022-PMTA-PE-
SRP, promovido pela Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a
atenção de todos para alguns breves avisos

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4693793&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4693793&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4693793&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4693793&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4693793&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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16/02/2022 - 09:37:04 Pregoeiro São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o
cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por
terceiros

16/02/2022 - 09:37:40 Pregoeiro Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no Decreto 10.024/2019. A exclusão
de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando
houver fortes indícios de INEXEQUIBILIDADE DO PREÇO

16/02/2022 - 09:38:05 Pregoeiro Destacamos que esta licitação é para registro de preços. Assim, é importante que os licitantes atentem para
que os lances sejam dados considerando o valor total de cada item em disputa. A qualquer momento após a
etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, `PAR`3º, da Lei 8.666/93,
destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou
documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados
juntamente com a proposta

16/02/2022 - 09:38:24 Pregoeiro Caso não tenham inserido todos os documentos de habilitação exigidos no Edital juntamente com a proposta
inicial, certifiquem-se, desde já, que os mesmos constem do Sicaf. A princípio, como regra, não aceitaremos,
para efeito de habilitação, o envio tardio de documentos que deveriam ter sido encaminhados juntamente
com a proposta de preços inicial, ou que já deveriam constar do Sicaf.

16/02/2022 - 09:38:49 Pregoeiro Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal 10.024/2019, o fornecedor que não mantiver sua
proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e
responsabilidade.

16/02/2022 - 09:39:02 Pregoeiro As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste Chat, ou pelo Portal de
Compras Públicas pelo Chat e por e-mail (suspensão administrativa), conforme o caso, com indicação da
data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados
durante a licitação

16/02/2022 - 09:39:16 Pregoeiro Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, não nos responsabilizamos pela
ocorrência de problemas no sistema Portal de Compras Públicas

16/02/2022 - 09:39:30 Pregoeiro Isto posto, procederemos agora à abertura dos itens. Um momento, por favor

16/02/2022 - 09:39:33 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

16/02/2022 - 09:45:34 Sistema O item 0002 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

16/02/2022 - 09:45:34 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

16/02/2022 - 09:45:34 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.

16/02/2022 - 09:45:34 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

16/02/2022 - 09:45:34 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

16/02/2022 - 09:45:34 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.

16/02/2022 - 09:45:52 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

16/02/2022 - 09:55:53 Sistema O item 0001 foi encerrado.

16/02/2022 - 09:59:16 Sistema O item 0001 teve como arrematante POSTO SMART LTDA - ME com lance de R$ 5,64.

16/02/2022 - 09:59:16 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

16/02/2022 - 10:00:13 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/02/2022 às 12:00.

16/02/2022 - 10:02:32 F. POSTO SMART LTDA Negociação Item 0001: Bom dia! Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como ofertar um preço menor que o
que pleiteamos na fase de lances.

16/02/2022 - 10:14:49 Pregoeiro Certo. Está abaixo da referência.

16/02/2022 - 10:15:21 Sistema O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.

16/02/2022 - 10:17:06 Pregoeiro Ao POSTO SMART LTDA, Solicito o enviou da proposta incluindo o quantitativo relativo à exclusividade para
ME/EPP, prazo de envio de 2 (duas) Horas de acordo com o Edital.

16/02/2022 - 10:17:41 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor POSTO SMART LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 16/02/2022 às 12:17.

16/02/2022 - 10:27:24 Sistema O fornecedor POSTO SMART LTDA enviou uma nova proposta readequada.

16/02/2022 - 10:52:00 Pregoeiro Senhores Licitantes, informo que, esta comissão irá avaliar o Documento de Habilitação enviado pela
Licitante Vencedora, enquanto o prazo DUAS HORAS) previsto em Lei estará sendo cumprido, pois
pretendemos finalizar ainda hoje.

16/02/2022 - 13:04:22 Sistema O fornecedor POSTO SMART LTDA foi inabilitado no processo.

16/02/2022 - 13:04:22 Sistema Motivo: A Licitante ao enviar a Certidão Municipal relativo ao item 35.2.4. Prova de regularidade com a
Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. A Licitante não
enviou a Certidão de IPTU, no Município de Castanhal, A Prefeitura Emiti 1 Certidão Relativa ao ISS e Álvara
(Unificado) e outra Certidão a de Imóvel (IPTU), neste sentindo, a licitante está inabilitada por não enviar por
completo as Certidões Municipais.

16/02/2022 - 13:04:22 Sistema O fornecedor POSTO SMART LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

16/02/2022 - 13:04:22 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SUPER POSTO PALMEIRA LTDA com lance de R$ 5,65.

16/02/2022 - 13:04:58 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:05 do dia 16/02/2022.

16/02/2022 - 13:09:06 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 5,64.

16/02/2022 - 13:09:38 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

16/02/2022 - 13:09:38 Sistema Motivo: A Licitante negociou antes do término do prazo

16/02/2022 - 13:10:21 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor SUPER POSTO PALMEIRA LTDA foi
definida pelo pregoeiro para 17/02/2022 às 15:10.

16/02/2022 - 13:12:09 Pregoeiro Ao SUPER POSTO PALMEIRA LTDA, favor enviar proposta incluindo o quantitativo relativo à exclusividade
ME/EPP
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16/02/2022 - 13:13:11 Pregoeiro Senhores Licitantes, enquanto há o cumprimento do prazo legal de 2 (duas) horas, esta comissão irá avaliar
as documentações relativo à Habilitação.

16/02/2022 - 13:40:34 Sistema O fornecedor SUPER POSTO PALMEIRA LTDA enviou uma nova proposta readequada.

16/02/2022 - 13:41:14 Sistema O fornecedor SUPER POSTO PALMEIRA LTDA enviou uma nova proposta readequada.

16/02/2022 - 15:12:57 Sistema O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor SUPER POSTO PALMEIRA LTDA foi
encerrado pelo pregoeiro.

16/02/2022 - 15:12:57 Sistema Motivo: Licitante enviou proposta antes do prazo

16/02/2022 - 15:22:23 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SUPER POSTO PALMEIRA LTDA.

16/02/2022 - 15:22:23 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso II, na hipótese de não haver vencedor
para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal (cont.).

16/02/2022 - 15:22:23 Sistema ou diante de recusa, os licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota
principal, situação identificada no item 0002.

16/02/2022 - 15:22:56 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 16/02/2022 às 15:42.

16/02/2022 - 15:41:57 Sistema O fornecedor POSTO SMART LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

16/02/2022 - 16:02:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

16/02/2022 - 16:02:18 Sistema Intenção: Boa tarde ! Sr. Pregoeiro a empresa POSTO SMART LTDA manifesta interesse em interpor
recurso, contra a decisão de Inabilitar nossa empresa no referido certame, com a justificativa que não
apresentamos todas as certidões municipais de débitos, visto que o Edital não foi claro na exigência desta
certidão especificando separadamente a Certidão Negativa de Débitos de IPTU. A Certidão Negativa de
Débitos enviada por nossa empresa consta como título - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, ou seja, contempla todos os tributos e impostos
relacionados a municipalidade, incluindo assim, os débitos relacionados ao IPTU do município. Outrossim, no
corpo da Certidão está evidenciado que que ela foi emitida e refere-se aos tributos de competência do
município, previstos nos Artigos 145 e 156 da Constituição Federal e em conformidade com o Artigo 205 da
Lei n°5.172/66 - Código Tributário Nacional. Sobre o Artigo 156 citado no... (CONTINUA)

16/02/2022 - 16:02:18 Sistema (CONT. 1) corpo da Certidão Negativa de Débitos Municipal, está em evidência como primeiro Inciso o
seguinte: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana
(IPTU). Sendo assim, solicitamos humildemente que o sr. pregoeiro reconsidere sua decisão, e com base em
tudo que colocamos em questão, dê o devido provimento a Habilitação de Nossa empresa.

16/02/2022 - 16:03:48 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 21/02/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 24/02/2022 às 18:00.

17/02/2022 - 11:20:03 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

17/02/2022 - 11:20:03 Sistema Motivo: Aguardando a recurso.

21/02/2022 - 14:01:19 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

21/02/2022 - 14:01:19 Sistema Motivo: reabertura programada

21/02/2022 - 16:55:39 Sistema O fornecedor POSTO SMART LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.

24/02/2022 - 11:31:28 Sistema O fornecedor SUPER POSTO PALMEIRA LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.

03/03/2022 - 12:48:53 Pregoeiro Senhores Licitantes, o Parecer do Jurídico será encaminhado para o e-mail de cada uma das Licitantes
participantes. Muito obrigado.

03/03/2022 - 12:51:27 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

03/03/2022 - 12:51:27 Sistema Motivo: Para manutenção do certame. abertura as 17h do dia 04/03/2022

04/03/2022 - 19:24:49 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

04/03/2022 - 19:24:49 Sistema Motivo: Previsto via chat

04/03/2022 - 19:26:11 Pregoeiro Senhores, devido à instabilidade da internet, não foi possível a abertura no horário previsto, será remarcado
para o dia 09/03 às 15h

04/03/2022 - 19:26:33 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

04/03/2022 - 19:26:33 Sistema Motivo: Senhores, devido à instabilidade da internet, não foi possível a abertura no horário previsto, será
remarcado para o dia 09/03 às 15h

10/03/2022 - 11:25:34 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

10/03/2022 - 11:25:34 Sistema Motivo: Devido ao acesso a internet não foi aberto em tempo hábil

10/03/2022 - 20:45:28 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

10/03/2022 - 20:45:28 Sistema Motivo: Sessão suspensa , com reabertura para 11/03/2022 às 15hr

11/03/2022 - 15:42:21 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 15:42:21 Sistema Motivo: Reabertura prevista via chat

11/03/2022 - 15:46:51 Autoridade Competente Senhores Licitantes, agradeço pela participação e compreensão de todos, em nome do Prefeito Naldo Matos,
nosso singelo agradecimento. Obrigado!

11/03/2022 - 15:46:58 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

18/03/2022 - 10:35:51 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por ELINALDO MATOS DA SILVA.

18/03/2022 - 10:36:51 Sistema O Item 0001 foi homologado por ELINALDO MATOS DA SILVA.

Felipe Rafael da Silva Martins

Pregoeiro
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