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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n** 01, CEP:65.393-000, Centro — Buriticupu/MA
Comissão Permanente de Licitação - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0401011/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item
DATA DA SESSÃO: 25/02/2021

HORÁRIO: 14h20min

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N"007/2021 -SRP
ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS

PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021 - SRP.

^

OBJETO: Registro de preços para eventuais aquisições de recargas de gás de cozinha(GLP) 13KG e 45KG
gás liqüefeito de petróleo para atender as necessidades das diversas secretarias da prefeitura municipal de
Buriticupu/MA.

Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 14h20min (quatorze horas e
vinte minutos), na sala de reuniões da comissão permanente de licitação,da Prefeitura Municipal de Buriticupu
- MA,designada pela Portaria n° 136/2021, datada de 17 de fevereiro de 2021, composta por Getulio Veras
de Almeida (Pregoeiro), Genassi do Nascimento dos Santos (membro da equipe de apoio) e Levi do
Nascimento Barbosa(membro da equipe de apoio) e a presença do Senhor Alexandre Florentino Magalhães,
assessor jurídico do município de Buriticupu/MA, com a finalidade de apurar as propostas de preços e
documentação dos interessados do Pregão Presencial n° 007/2021 - SRP, objetivando o Registro de preços
para eventuais aquisições de recargas de gás de cozinha(GLP)13KG e 45KG gás liqüefeito de petróleo
para atender as necessidades das diversas secretarias da prefeitura municipal de Buriticupu/MA. O

Pregoeiro esclareceu aos presentes que o aviso contendo o resumo do edital foi afixado no quadro de avisos
localizado no prédio desta Prefeitura Municipal, divulgado através de publicação no Diário Oficial do Estado
do Maranhão-DOE/MA, no Jornal Pequeno, no site oficial do poder executivo (www.buriticupu.ma.gov.br)e
Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas SACOP/TCE/MA,sendo devidamente publicado em
conformidade com a legislação vigente, conforme documentos comprobatórios constantes dos autos. O
Pregoeiro informou aos presentes que o Edital ficou disponível no sitio oficial www.buriticupu.ma.gov.br e na
sala da Comissão Permanente de Licitação para ser adquirido por quaisquer interessados. Iniciados os trabalhos

o Pregoeiro constatou a presença de apenas 01 (uma) licitante no certame, a empresas VILAS GÁS
COMERCIO VAREJISTA LTDA,inscrita no CNPJ sob o número 34.015.558/0001-62, situada à Avenida

Davi Alves Silva, s/n°, CEP; 65.393-000, Buriticupu/MA. Continuando, o Pregoeiro solicitou a representante
da empresa presente a entrega dos documentos necessários para credenciamento e representação, conforme
previsto no item 3 do Edital. Após análise dos documentos apresentados para credenciamento e representação,
juntados aos autos deste processo, o Pregoeiro apresenta o Resultado do Credenciamento, conforme segue:
EMPRESA E SEU RESPECTIVO REPRESENTANTE CREDENCIADO:

VILAS GÁS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 34.015.558/0001-6

GICELIA SILVA BARBOSA

C.P.F. n° 658.361.033-72

Os documentos pertinentes ao credenciamento ficaram a disposição de todos os presentes para eventuais
questionamentos e foram rubricados pelo Pregoeiro, Membros da Equipe de Apoio e Licitante Presente. O
Pregoeiro informou ao licitante que todos os documentos para credenciamento serão juntados aos autos do
processo desta licitação e não serão devolvidos a empresa licitante presente. Os Documentos de
Credenciamento da empresas foram devidamente analisados e confrontados com as exigências previstas no
Edital, bem como todas as certidões via intemet foram autenticadas conforme consta nos autos. Foi então dado

prosseguimento à sessão. Ato contínuo, o pregoeiro solicitou aos membros da equipe de apoio e ao
representante da empresa licitante que rubricassem os fechos do envelope n° 01 - "Proposta de Preços" e n° 02
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- "Documentos de Habilitação" e que conferissem sua inviolabilidade, o que foi feito- Dando prosseguimento
à sessão,o pregoeiro recebeu os envelopes das empresas presentes,feito isso, passou-se a abertura do envelope
n° 01 -"Proposta de Preços",contendo a proposta de preços,colocando à disposição dos presentes para análise,
determinando que os representantes das empresas licitantes e os membros da equipe de apoio rubricassem as
propostas de preços apresentadas. O que foi feito. As propostas das licitantes presentes foram devidamente
analisadas e confrontadas com as exigências previstas no item 5 do Edital. Após análise, o Pregoeiro apresenta
o resultado da fase de propostas, conforme segue:
EMPRESA COM PROPOSTA DE PREÇOS CLASSIFICADA
VILAS GÁS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

CNPJ: 34.015.558/0001-62

Valor Total R$ 446.480,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil quatrocentos e
oitenta reais).

Anunciado o resultado ao licitante presente, o Pregoeiro consultou a todos quanto ao resultado da classificação
de proposta apresentada, ato contínuo o Pregoeiro deu continuidade na sessão com a fase de negociação direta
entre licitante e pregoeiro, conforme previstos no artigo 4°. Inciso XVII da Lei n°. 10.520 de 17 de Julho de
2002. Foi dada a oportunidade para que a licitante credenciada apresentasse melhores preços, de forma verbal
para os itens, conforme segue:
Para cada item cotado, a proposta inicial do proponente e seus respectivos lances após negociação estão
expressos abaixo:
Item: 00001 - GÁS DE COZINHA (GLP, botijão de 13 Icg) - 20% COTA RESERVADA
Quantidade: 878,000
OBS

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com
suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO
UNITÁRIO.
Prop. Base

VILAS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

R$

92,000 *

ABERTURA DA FASE DE NEGOCIAÇÃO
Rodada:

VILAS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

R$

91,500

Rodada:

VILAS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

R$

91,000

Inabilitação

VILAS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA, Data: 25/02/2021

Item: 00002 - GÁS DE COZINHA (GLP, botijão de 13 kg) - 80% AMPLA PARTICIPA
ÇAO
Quantidade: 3.512,000

* OBS.: Participaram

deste

item

Unidade de fornecimento: UNIDADE

os

licitantes abaixo selecionados, com

suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO
UNITÁRIO.

Página 2 de 4

10-1M994

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N"01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo,n** 01,CEP:65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prop. Base

VILAS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

R$

92,000 *

ABERTURA DA FASE DE NEGOCIAÇÃO
Rodada:

1

VILAS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

R$

91,500

Rodada:

2

VILAS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

R$

91,000

Inabilitação

VILAS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA, Data: 25/02/2021

Item: 00003 - GÁS DE COZINHA (GLP, botijão de 45 kg) - COTA EXCLUSIVA
Quantidade: 120,000

Participaram

OBS

deste

Unidade de fornecimento: UNIDADE

item

os

licitantes abaixo selecionados, com

suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.
As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)
Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO
UNITÁRIO.
VILAS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

Prop. Base

R$

355,000 *

ABERTURA DA FASE DE NEGOCIAÇÃO
Rodada:

1

VILAS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

R$

330,000

Rodada:

2

VILAS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

R$

329,500

Inabilitação

VILAS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA, Data: 25/02/2021

Ato contínuo, após a fase de lances foram abertos os envelopes n°. 02 "Documentos de Habilitação" das
empresas vencedoras, colocando à disposição dos presentes para análise, determinando que os representantes
das empresas licitantes e os membros da equipe de apoio rubricassem os Documentos de Habilitação
apresentados. O que foi feito. Os Documentos de Habilitação das empresas foram devidamente analisados e
confrontados com as exigências previstas no Edital, bem como todas as certidões via intemet foram
autenticadas conforme consta nos autos, no entanto, apresentamos o resultado da fase de Habilitação:
EMPRESA INABILITADA:
VILAS GÁS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.

CNPJ: 34.015.558/0001-62

MOTIVO 01 : A referida empresa apresentou Prova de Regularidade com a Fazenda Federal através da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União fora do prazo de
validade, deixando assim a empresa de atender às exigências que são conferidas no Edital de Licitação em seu
item 6 subitem 6.3. alínea g.

MOTIVO 02: A referida empresa apresentou o Balanço Patrimonial com ausência da devida chancela ou
registro perante a Junta Comercial competente, deixando assim a empresa de atender às exigências que são
conferidas no Edital de Licitação em seu item 6 alínea m.
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Ato contínuo visando o princípio da celeridade e devida a urgência na aquisição do objeto ora licitado o
Pregoeiro decide em conceder prazo de 08(oito)dias úteis para apresentação de nova documentação conforme
artigo 48 parágrafo 3° da Lei Federal n° S.666193.
§ 3^ "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo,facultada, no caso de
convite, a redução deste prazo para três dias úteis."

Anunciado o resultado ao licitante e a todos os presentes, o Pregoeiro consultou a todos quanto ao resultado
apresentado,sendo que o representante da empresa presentes renunciou perante ao Pregoeiro e equipe de apoio
ao direito de interpor recursos referente as fases do presente certame.
E nada mais havendo, o Pregoeiro encerrou a sessão. A presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da
Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes na sessão. Buriticupu, Estado do Maranhão, em 25 de fevereiro
de 2021.

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO
Pregoeiro

NOME

ASSINATURA

GETULIO VERAS DE ALMEIDA

Equip. Apoio GENASSI DO NASCIMENTO DOS SANTOS
Equip. Apoio LEVI DO NASCIMENTO BARBOSA
Ass. Jurídico

ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHÃES
PARTICIPANTE DO CERTAME

;AS GAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

IPJ: 34.015.558/0001-62
GICELIA SILVA LIMA
CPF: 002.956.653-35
REPRESENTANTE
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