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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 005/2017 PMLA-PP-SRP 

 

 Às três horas do dia sete de março de dois mil e dezessete, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação de Limoeiro do Ajuru - PA, reuniram – se o pregoeiro Sávio Alex 

Vieira Pismel e respectivos membros da equipe de apoio Manoel Kennedy Lopes Andrade e 

Maria Raquel Leão Vergolino e a presidente da Comissão Permanente de Licitação do 

município a Sra. Neuziana de Matos Pereira, para o recebimento e abertura dos envelopes 

contendo as proposta de preços e documentação, cujo Registro de Preços que objetiva a 

Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de combustíveis e derivados do 

petróleo, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru e 

Secretarias Agregadas. O Pregoeiro inicia sessão com sua apresentação e dos membros da 

equipe de apoio e explicando como funciona o pregão e os aspectos legais. Logo solicita ao 

representante da proponente que se identifique através do credenciamento e/ou Procuração. 

Apresentou o credenciamento para a licitação os licitantes abaixo citados, com seu respectivo 

representante: M & M MEDEIROS LTDA - ME, CNPJ: 10.243.691/0001-08, representada 

pelo Sr JOSÉ LINO DE MELO PIMENTEL, portador da cédula de identidade nº 1430682 PC/Pa 

e CPF: 174.661.052-20. J & J COMERCIO DE COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP, CNPJ: 

18.213.193/0001-24, representado pelo Sr MOISES AFONSO WANZELER, portador da célula 

de identidade nº 5395340  SSP/Pa e CPF: 887.693.722-68, sendo a empresa descredenciada 

por não cumprir o item 4.2.11.1. do edital. JANIO L. BATISTA - ME, CNPJ: 08.895.870/0001-

88, representada pela Sra MARIA ELENIR MENDES DE LEAO, portadora da cédula de 

identidade nº 4357240 PC/Pa e CPF: 712.928.372-68, sendo a empresa descredenciada por 

não cumprir o item 4.3.9.1. do edital. J. A. MENDO COMBUSTIVEL EIRELI - EPP, CNPJ: 

07.160.747/0001-56, representado pelo Sr RODRIGO CAMARGO CASARA, portador da 

cédula de identidade nº 3417681 SSP/Pa e CPF: 514.619.602-82, sendo a empresa 

descredenciada por não cumprir o item 4.2.3, 4.2.4, 4.2.11.1. do edital. Após a diligência feita 

pelo pregoeiro e equipe de apoio junto a assessoria jurídica, o procurador considerou que 

segundo decisão do TCU qualquer documento exigido na fase de credenciamento que estejam 

em envolopes de outras fases, os envelopes lacrados deverão ser abertos diante dos licitantes 
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presentes para serem aceitos na fase de credenciamento, prezando assim, pela ampla 

concorrência. Após a verificação dos documentos das empresas J & J COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEL EIRELI – EPP e J. A. MENDO COMBUSTIVEL EIRELI – EPP manteve-se o 

descredenciadas. Após o credenciamento, o pregoeiro solicita aos participantes os envelopes 

de numero 01 de proposta de preço, abre-se o envelope de proposta de preço, a qual é 

rubricada e conferida. A vencedora do primeiro item após a fase de lances foi a empresa 

JANIO L. BATISTA - ME com o valor de R$ 140,00, sendo que a única empresa credenciada M 

& M MEDEIROS LTDA – ME, optou por não cobrir o menor preço, então o pregoeiro solicitou 

o envelope de habilitração da empresa JANIO L. BATISTA - ME, documentos de habilitação, o 

qual é analisada pelo pregoeiro, sendo a empresa inabilitada por não cumprir os itens 9.2.1.c. 

e 9.2.3.a. do edital. Passando para a segunda colocada do primeiro item, a empresa J. A. 

MENDO COMBUSTIVEL EIRELI – EPP com o valor de R$ 150,00 onde é solicitada a 

Proponente seu envelope 2, documentos de habilitação, o qual é analisada pelo pregoeiro, 

sendo a empresa inabilitada por não cumprir o item 9.2.2.b.1. do edital. Passando para a 

terceira colocada do primeiro item, a empresa M & M MEDEIROS LTDA – ME com o valor de 

R$ 160,00 onde é solicitada a Proponente seu envelope 2, documentos de habilitação, o qual é 

analisada pelo pregoeiro, sendo a empresa inabilitada por não cumprir o item 9.2.1.c. do 

edital. Passando para a quarta colocada do primeiro item, a empresa J & J COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEL EIRELI – EPP com o valor de R$ 170,00 onde é solicitada a Proponente seu 

envelope 2, documentos de habilitação, o qual é analisada pelo pregoeiro, sendo a empresa 

inabilitada por não cumprir o item 9.2.1.c. do edital. No decorrer do certame observou-se que 

as empresas não possuíam documentação completa tornando-as inabilitadas. O pregoeiro 

então preservando auto tutela da administração pública abre o prazo de seis dias úteis para a 

regularização das empresas credenciadas e inabilitadas. Pacificado então o dia quinze do mês 

três (março) de dois mil e dezessete, às nove horas para reabertura da sessão. Nada mais 

havendo a tratar, lavrou – se a presente ata que será assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio, 

presidente da CPL e os representantes das empresas presentes. O pregoeiro declarou 

encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos. 
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_________________________
___________________ 
Sávio Alex Vieira Pismel 

Pregoeiro 

 

 

_________________________
__________________ 

Manoel Kennedy Lopes 
Andrade 

Equipe de Apoio 

_________________________
__________________ 

Maria Raquel Leão Vergolino 
Equipe de Apoio 

_________________________

___________________ 

Neuziana de Matos Pereira 
Presidente da CPL 

 
 
 
 

_________________________

___________________ 

M & M MEDEIROS LTDA – 
ME 

CNPJ: 10.243.691/0001-08 
JOSE LINO DE MELO PIMENTEL 

_________________________

___________________ 

J & J COMERCIO DE 
COMBUSTÍVEL EIRELI - EPP 
CNPJ: 18.213.193/0001-24 
MOISES AFONSO WANZELER 

_________________________

___________________ 

JANIO L. BATISTA - ME 
CNPJ: 08.895.870/0001-88 
MARIA ELENIR MENDES DE 

LEAO 
 
 

 

_________________________

___________________ 

J. A. MENDO COMBUSTIVEL 
EIRELI - EPP 

CNPJ: 07.160.747/0001-56 
RODRIGO CAMARGO CASARA 
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