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ATA DA SESSÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PPRP 001/2018-CMP 

PROCESSO Nº 006/2018 

 
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na Sala das 

Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Paragominas, com sede à 

Praça Célio Miranda, 120 – Centro – inscrito no CNPJ sob no 34.845.040/0001-

56, reuniram-se o Pregoeiro Fábio de Sousa Araújo, bem como a equipe de 

apoio, formada por Onildo Soares Gusmão, Valdinea dos Santos Silva e Jorge 

Wellington Corrêa Quadros, designados conforme a Portaria 002/2018, para os 

procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em Epígrafe, conforme o edital 

respectivo e seus anexos, para o qual se lavra a presente Ata de Pregão 

Presencial Nº PPRP 001/2018-CMP, tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a 

contratação futura de empresa para fornecimento de combustível, tipo óleo 

diesel aditivado (s10) para atender o veículo oficial da Câmara Municipal de 

Paragominas/PA, durante o exercício do ano de 2018, conforme o termo de 

referência anexo ao respectivo edital.  

Às 09:30 horas foi dado início ao CREDENCIAMENTO pelo pregoeiro. Após esta 

fase, às 09:45 horas, o pregoeiro deu início ao presente Pregão Presencial. Foi 

constatado o interesse de apenas uma empresa conforme se apresenta a seguir:  

LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL 

Posto Fórmula 1 Ltda., inscrito no 

CNPJ nº 10.508.404/0001-44. 

Elisvilma Pinheiro dos Santos, 

inscrito no CPF nº 363.002.092-53 e 

RG nº 2249210 SSP/PA, na 

qualidade de representante legal. 

 

Após a licitante presente, pregoeiro e equipe de apoio rubricarem o envelope de 

Proposta, foi dado prosseguimento à Sessão, abrindo-se o envelope da empresa 

participante do certame. Isto posto em análise para verificação da conformidade 
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da proposta apresentada com os requisitos exigidos no edital e observados os 

procedimentos previstos no artigo 4º, inciso VIII da Lei nº 10.520 de 17 de julho 

de 2002, tendo em vista, que não tivemos a presença de outros licitantes no 

certame, não houve a fase de oferta de lances, passando-se imediatamente a 

fase de negociação. 

NEGOCIAÇÃO 

A empresa apresentou valor unitário (por litro) de R$ 3,57 (três reais e cinquenta 

e sete centavos) e o valor global de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos 

reais), para fornecimento até 31 de dezembro de 2018. 

O pregoeiro perguntou “se a licitante poderia baixar um pouco mais o valor 

ofertado”, a licitante respondeu “que não poderia baixar por que o valor já estava 

muito baixo, além disso, os combustíveis sobem de preço toda semana”, a 

licitante lembrou ainda, que sua proposta está abaixo do valor cotado pela CPL 

em seu estabelecimento. 

O pregoeiro concordou com os argumentos da licitante e verificou que o preço 

cotado no POSTO FORMULA 1em Março desse ano foi de R$ 3,609 (três reais 

e sessenta centavos e 09 nove décimos de centavo), além disso, foi observado 

que a proposta apresentada no valor de R$ 3,57 (três reais e cinquenta e sete 

centavos), está abaixo do preço médio do mercado local, auferido em pesquisa 

realizada pela Comissão Permanente de Licitação no mês de março de 2018, 

cujo valor médio do litro de DIESEL S10 ADITIVADO é de R$ 3,588 três reais e 

cinquenta e oito centavos e 08 décimos de centavo), desta forma foi encerrada 

a fase de negociação, com o valor final acordado entre o Pregoeiro e a licitante 

em R$ 3,57 (três reais e cinquenta e sete centavos). 

Ficando assim adjudicada para a empresa: 

EMPRESA VENCEDORA. 

POSTO FÓRMULA 1 

CNPJ/CPF: 10.508.404/0001-44 

ENDEREÇO: Rua Barão de Araruna, SN, esquina com Rua Vinícius de 

Moraes, Promissão II, Paragominas-PA. CEP: 68.628-300. 
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VALOR UNITÁRIO OBTIDO 

 

R$ 3,57 (Três reais e cinquenta e sete centavos) 

VALOR GLOBAL PARA FORNECIMENTO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 

2018 

 

R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos) 

 

Não houve empresa para cadastro de reserva. Nada mais havendo a registrar 

em ata, o Pregoeiro declarou encerrada a Sessão às 10:15 horas, agradecendo 

a presença de todos. Lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro, 

Equipe de apoio e representante legal da empresa vencedora.  

 

 

 

 

_____________________________ 

FÁBIO DE SOUSA ARAÚJO 

Pregoeiro 

 

 

________________________________ 

ONILDO GUSMÃO SOARES 

Equipe de Apoio 

 

 

_____________________________ 

VALDINEA DOS SANTOS SILVA 

Equipe de Apoio 

 

 

______________________________________ 

JORGE WELLINGTON CORRÊA QUADROS 

Equipe de Apoio 

 

 

______________________________________ 

ELISVILMA PINHEIRO DOS SANTOS 

 CPF: 363.002.092-53 

Representante legal Posto Formula 1 
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