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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 037/2019 

 
 
 

Aos oito dias do mês de novembro de 2019 às 8:31 a Prefeitura Municipal de 

Placas/PA, através da Pregoeira Oficial do Município, designada pela Portaria nº027/2019, 

torna público para conhecimento de todos os interessados que passará a realizar o 

credenciamento dos interessados no PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2019 que possui 

como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de Óleo Diesel S-10 para 

serem utilizados no Abastecimento de patrulha mecanizada de terraplanagem da 

Prefeitura Municipal de Placas, para realizar serviços de restabelecimento de 

trafegabilidade em 320 km de estradas vicinais, com a recuperação de pontos 

críticos dessas estradas vicinais em áreas atingidas por desastres naturais no 

município de Placas, no Estado do Pará, conforme Convênio n°061/2019-SETRAN e 

Convênio 064/2019- SETRAN, e que obedecerá a Lei federal nº 10.520/2002, Lei Federal 

nº 8.666/1993, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Complementar Federal 147 de 

07 de agosto de 2014, Lei Federal Nº 12.846/2013, Lei Federal Nº 8.078/1990 e Decretos 

Federal n° 3.555/2000, a legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e 

seus Anexos. Aberto o credenciamento a Pregoeira recebeu os documentos de 

credenciamento dos interessados presentes, para analise e assinatura da equipe de apoio, 

ato continuo os documentos apresentados foram assinados e analisados pelos 

representantes das empresas presentes. Após a assinatura/rubrica de todas as empresas 

nos documentos, os documentos foram entregues a pregoeira e esta perguntou as 

empresas se havia alguma objeção a ser registrada em relação ao documento de 

credenciamento uns do outro, a resposta foi: NÃO. A pregoeira informa aos presentes que 

somente a empresa MARTINS & COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELLI-ME declarou 

se enquadrar nos benefícios da Lei 123/06. A Dando prosseguimento a pregoeira declara 

que foram CREDENCIADAS as seguintes empresas: 

 

EMPRESA REPRESENTANTE 

MARTINS & COMERCIO DE 

COMBUSTIVEL EIRELLI-ME – CNPJ 

14.469.809/0001-71 

MARIA DAS GRAÇAS SANTOS AGUIAR 

RG 3671905 

TRR SERRA DOURADA COM. DE COMB. 

LTDA CNPJ 34.612.143/0001-76 

GILSOMAR DE JESUS TORRER RG 

1388135 
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Ato seguinte, a pregoeira DECLARA ABERTA A SESSÃO e informa a todos que 

só poderão participar do certame as empresas credenciadas e que só poderá manifestar-

se na sessão o representante para o certame, e conforme dispõe o item 5.1 recebe a  

DECLARAÇÃO, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação. 

Passou-se ao recebimento dos envelopes de habiltação e proposta, solicitando 

que os credenciados assinem os envelopes uns dos outros.  

Fica registrado que às 8h51m que a representante da empresa MARTINS & 

COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELLI-ME – CNPJ 14.469.809/0001-71, declarou que 

não tinha mais interesse em participar do certame, e se retirou de imediato, restando 

sujeita as penalidades aplicada ao caso, se assim a autoridade superior entender 

necessário. 

Ato seguinte foi aberto o envelope de proposta para analise da Pregoeira e equipe 

de apoio, foi constatado que a empresa cumpriu todos os termos do edital no que refere-se 

a proposta. Passou-se a rodada de lances: 

 

ITEM 01 

TRR SERRA DOURADA COM. DE COMB. LTDA CNPJ 34.612.143/0001-76 

LANCE 01 4,70 

LANCE 02 4,60 

LANCE 03 4,50 

LANCE 04 4,45 

LANCE 05 4,40 

 

ARREMATANTE DO ITEM 01: TRR SERRA DOURADA COM. COMB. LTDA NO 

VALOR DE R$4,40 (QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 

 

Encerrada a Rodada de Lances às 10:20horas. Em ato contínuo fora aberto os 

envelopes de habilitação das empresas participantes, para que a Pregoeira, equipe de 

apoio analise os documentos,  a equipe de apoio consultou e confirmaram a autenticidade 

das certidões, bem como, constatou-se que a empresa arrematante do item 01 cumpriu 

todas as exigências previstas no edital, sendo assim Declarada Habilitada pela Pregoeira. 

Portanto, a Pregoeira decide declarar a empresa TRR SERRA DOURADA COM. DE 

COMB. LTDA CNPJ 34.612.143/0001-76 como VENCEDORA do Pregão Presencial 

nº037/2019.   

A Pregoeira Solicitou, para celeridade do procedimento e em cumprimento do item 

7.12, que a nova proposta da empresa seja entregue no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
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A Pregoeira adjudicará os itens no momento oportuno e após encaminhará os 

autos a ordenadora de despesas, para que o mesmo possa finalizar o presente processo 

licitatório e observando as demais demandas do edital.  

 

Não havendo nada mais a ser tratado, lavrou-se a presente ata em 08 de 

Novembro de 2019 às 10:45 hrs. 

 

Placas/PA, 08 de Novembro de 2019. 

 

 

 

TRR SERRA DOURADA COM. DE COMB. LTDA CNPJ 34.612.143/0001-76 

GILSOMAR DE JESUS TORRER RG 1388135 

 

 

ELIAS FABIANO MATTOS PINTO  

Equipe de Apoio 

 

 

SANTINEY PEREIRA CAMPOS 

Equipe de Apoio 

 

 

SHAYANE NAYARA FARIAS KOSTOV 

Pregoeira 
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