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PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 098/2021
Publicado no dia 17/12/2021
Às oito horas e trinta minutos do dia 04 de janeiro de 2022, na sala de
Licitações da Prefeitura à Praça Coronel Souza Porto, s/n Centro cidade de Rio
do Antônio, Bahia, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura
dos envelopes contendo a proposta de preço e a documentação de habilitação,
apresentados em razão do certame licitatório na modalidade pregão presencial
em referência. Objeto: Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
para o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes para motores,
graxa, arla 32, fluído para freios, hidráulico e de transmissão, os quais
atenderão as necessidades da frota de máquinas e veículos da
administração, conforme especificações, quantidades e condições constantes
nos anexos do Edital. Presentes a Pregoeira Aldalúcia Silveira Barbosa, os
membros Paulo Donizete Santos e Elizabete Soares Paca de Souza, que estes
subscrevem.
EMPRESA CREDENCIADA
AUTO POSTO RIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.890.730/0001-10, endereço à
Av. Aulino Silva, s/n Bairro Subestação cidade de Rio do Antônio Bahia,
representado por Sr. Tiago Souza Santos Neves, CPF nº 025.740.795-23
Após o credenciamento, a Pregoeira recebeu a declaração de cumprimento dos
requisitos de habilitação, bem como o envelope contendo a proposta de preço e a
documentação de habilitação do credenciado. Em seguida, a Pregoeira abriu o
envelope contendo a proposta de preço. Após análise da proposta de preços, feita
pelos membros da comissão verificou-se que a empresa atende as exigências
contidas no edital. Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e
de negociação direta com a empresa licitante, conforme discriminado abaixo.
LOTE I
LICITANTE
PROPOSTA
1ª RODADA
2ª RODADA
3ª RODADA
4ª RODADA
5ª RODADA

6ª RODADA
7ª RODADA

R$ 2.467.600,00
R$ 2.463.800,00
R$ 2.460.000,00
R$ 2.456.200,00
R$ 2.452.400,00
R$ 2.452.000,00
R$ 2.440.400,00
R$ 2.404.000,00
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LOTE II
LICITANTE
PROPOSTA
1ª RODADA
2ª RODADA
3ª RODADA
4ª RODADA

R$ 1.280.200,00
R$ 1.255.000,00
R$ 1.250.000,00
R$ 1.247.000,00
R$ 1.244.500,00
LOTE III

LICITANTE
PROPOSTA
1ª RODADA

R$ 119.119,30
R$ 119.000,00

Após a fase de lances, procedeu-se à abertura do envelope contendo a
documentação de habilitação da licitante que ofertou o menor preço, a qual, após a
apreciação dos documentos, mostrou em conformidade com as exigências do Edital.
Em razão disso, a Pregoeira declarou vencedora do certame a empresa AUTO
POSTO RIO LTDA, inscrito no CNPJ nº 14.890.730/0001-10, no Lote I no valor de
R$ 2.404.000,00 (dois milhões quatrocentos e quatro mil reais). Lote II no valor R$
1.244.500,00 (um milhão, duzentos e quarenta quatro mil e quinhentos reais) e
lote III no valor R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais). Consultado pela
Pregoeira sobre o interesse em interpor recurso, o representante presente renunciou
a este direito. Foi informado ao licitante que a proposta final deverá ser apresentada
nos moldes estabelecidos no instrumento convocatório, no prazo de 24 horas
contados da lavratura desta ata. Os autos seguirão para análise e homologação pela
autoridade superior. Nada mais havendo a constar, deu-se por encerrada a sessão às
10h00., cuja presente ata vai rubricada e assinada por todos presentes.
Rio do Antônio, 04 de janeiro de 2022.
Comissão de licitação:
Aldalúcia Silveira Barbosa – Pregoeira _______________________
Paulo Donizete Santos – Membro __________________________________
Elizabete Soares Paca de Souza – Membro___________________________
Representante presente:

Tiago Souza Santos Neves
Auto Posto Rio
CNPJ nº 14.890.730/0001-10
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