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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00023/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 17 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 3239 de 11/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 41838/2021, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de gás de cozinha (GLP) P-13 e P-
45, para atender a Secretaria Municipal de Administração e Órgãos participantes, conforme condições e especificações
estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Botijão para gás
Descrição Complementar: Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 13 kg, acessórios: com válvula e mecanismo
de segurança
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.645 Unidade de fornecimento: Unidade 0,00
Valor Estimado: R$ 95,0600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, pelo melhor lance de R$ 90,0000 e a quantidade de 1.645
Unidade 0,00 .

Item: 2
Descrição: Botijão para gás
Descrição Complementar: Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 13 kg, acessórios: com válvula e mecanismo
de segurança
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 548 Unidade de fornecimento: Unidade 0,00
Valor Estimado: R$ 95,0600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 130,0000 e com valor negociado a
R$ 95,0600 e a quantidade de 548 Unidade 0,00 .

Item: 3
Descrição: Botijão para gás
Descrição Complementar: Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 45 kg, acessórios: com válvula e mecanismo
de segurança
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 540 Unidade de fornecimento: Unidade 0,00
Valor Estimado: R$ 360,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, pelo melhor lance de R$ 341,0000 e a quantidade de 540
Unidade 0,00 .

Item: 4
Descrição: Botijão para gás
Descrição Complementar: Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 45 kg, acessórios: com válvula e mecanismo
de segurança
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 180 Unidade de fornecimento: Unidade 0,00
Valor Estimado: R$ 360,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 430,0000 e com valor negociado a
R$ 360,0000 e a quantidade de 180 Unidade 0,00 .

Histórico
Item: 1 - Botijão para gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
19.791.896/0110-56 SUPERGASBRAS ENERGIA Não Não 1.645 R$ 95,0600 R$ 156.373,7000 16/08/2021



LTDA 16:52:30
Marca: Supergasbras 
Fabricante: Petrobrás 
Modelo / Versão: GLP P13 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 13 kg, acessórios: com
válvula e mecanismo de segurança 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.430.968/0003-45 GASBALL ARMAZENADORA
E DISTRIBUIDORA LTDA

Não Não 1.645 R$ 115,0000 R$ 189.175,0000 16/08/2021
17:53:37

Marca: GASBALL 
Fabricante: PETROBRAS 
Modelo / Versão: GLP EM BOTIJÃO DE 13KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 13 kg, acessórios: com
válvula e mecanismo de segurança 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.961.053/0001-79 FONSECA MARTINS
COMERCIO DE GAS -
EIRELI

Sim Sim 1.645 R$ 130,0000 R$ 213.850,0000 13/08/2021
10:48:58

Marca: LIQUIGÁS 
Fabricante: Liquigás Distribuidora S/A 
Modelo / Versão: 13 KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 13 kg, acessórios: com
válvula e mecanismo de segurança 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 130,0000 00.961.053/0001-79 17/08/2021 09:00:01:097
R$ 115,0000 02.430.968/0003-45 17/08/2021 09:00:01:097
R$ 95,0600 19.791.896/0110-56 17/08/2021 09:00:01:097
R$ 90,0000 02.430.968/0003-45 17/08/2021 09:13:35:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 17/08/2021
09:13:01 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

17/08/2021
09:23:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 17/08/2021
09:23:22 Item encerrado.

Encerramento etapa
aberta

17/08/2021
09:23:22 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

17/08/2021
09:32:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA, CNPJ/CPF: 02.430.968/0003-45.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

17/08/2021
09:55:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GASBALL ARMAZENADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.430.968/0003-45.

Aceite de proposta 17/08/2021
10:22:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA,
CNPJ/CPF: 02.430.968/0003-45, pelo melhor lance de R$ 90,0000.

Habilitação de fornecedor 17/08/2021
11:32:01

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA
LTDA - CNPJ/CPF: 02.430.968/0003-45

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Botijão para gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
00.961.053/0001-79 FONSECA MARTINS

COMERCIO DE GAS - EIRELI
Sim Sim 548 R$ 130,0000 R$ 71.240,0000 13/08/2021

10:48:58
Marca: LIQUIGÁS 
Fabricante: Liquigás Distribuidora S/A 
Modelo / Versão: 13 KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 13 kg, acessórios: com
válvula e mecanismo de segurança 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 130,0000 00.961.053/0001-79 17/08/2021 09:00:01:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 17/08/2021
09:13:02 Item aberto.



Encerramento
sem prorrogação

17/08/2021
09:23:03

Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 17/08/2021
09:23:25 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

17/08/2021
09:23:25 Encerrada etapa aberta do item.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

17/08/2021
09:37:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI, CNPJ/CPF:
00.961.053/0001-79.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

17/08/2021
09:46:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS -
EIRELI, CNPJ/CPF: 00.961.053/0001-79.

Aceite de
proposta

17/08/2021
10:30:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI, CNPJ/CPF:
00.961.053/0001-79, pelo melhor lance de R$ 130,0000 e com valor negociado a R$ 95,0600. Motivo: O
licitante reduziu o valor ofertado na negociação.

Habilitação de
fornecedor

17/08/2021
11:32:01

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI -
CNPJ/CPF: 00.961.053/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Botijão para gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
19.791.896/0110-56 SUPERGASBRAS ENERGIA

LTDA
Não Não 540 R$ 360,0000 R$ 194.400,0000 16/08/2021

16:52:30
Marca: Supergasbras 
Fabricante: Petrobrás 
Modelo / Versão: GLP P45 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 45 kg, acessórios: com
válvula e mecanismo de segurança 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.430.968/0003-45 GASBALL ARMAZENADORA
E DISTRIBUIDORA LTDA

Não Não 540 R$ 404,0000 R$ 218.160,0000 16/08/2021
17:53:37

Marca: GASBALL 
Fabricante: PETROBRAS 
Modelo / Versão: GLP EM CILINDRO DE 45KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 45 kg, acessórios: com
válvula e mecanismo de segurança 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.961.053/0001-79 FONSECA MARTINS
COMERCIO DE GAS -
EIRELI

Sim Sim 540 R$ 430,0000 R$ 232.200,0000 13/08/2021
10:48:58

Marca: LIQUIGÁS 
Fabricante: Liquigás Distribuidora S/A 
Modelo / Versão: 45 kg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 45 kg, acessórios: com
válvula e mecanismo de segurança 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 430,0000 00.961.053/0001-79 17/08/2021 09:00:01:097
R$ 404,0000 02.430.968/0003-45 17/08/2021 09:00:01:097
R$ 360,0000 19.791.896/0110-56 17/08/2021 09:00:01:097
R$ 341,0000 02.430.968/0003-45 17/08/2021 09:13:53:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 17/08/2021
09:13:03 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

17/08/2021
09:23:04 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 17/08/2021
09:23:28 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

17/08/2021
09:23:28 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de proposta 17/08/2021
10:22:27

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA,
CNPJ/CPF: 02.430.968/0003-45, pelo melhor lance de R$ 341,0000.

Habilitação de
fornecedor

17/08/2021
11:32:01

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA -
CNPJ/CPF: 02.430.968/0003-45

Não existem intenções de recurso para o item

 



Item: 4 - Botijão para gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
00.961.053/0001-79 FONSECA MARTINS

COMERCIO DE GAS - EIRELI
Sim Sim 180 R$ 430,0000 R$ 77.400,0000 13/08/2021

10:48:58
Marca: LIQUIGÁS 
Fabricante: Liquigás Distribuidora S/A 
Modelo / Versão: 45 kg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botijão para gás, uso: doméstico, capacidade: cerca de 45 kg, acessórios: com
válvula e mecanismo de segurança 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 430,0000 00.961.053/0001-79 17/08/2021 09:00:01:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 17/08/2021
09:13:04 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

17/08/2021
09:23:05 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 17/08/2021
09:23:32 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

17/08/2021
09:23:32 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

17/08/2021
10:31:01

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI, CNPJ/CPF:
00.961.053/0001-79, pelo melhor lance de R$ 430,0000 e com valor negociado a R$ 360,0000. Motivo: O
licitante reduziu o valor ofertado na negociação.

Habilitação de
fornecedor

17/08/2021
11:32:01

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI - CNPJ/CPF:
00.961.053/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 17/08/2021
09:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas
e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 4 itens poderão estar em
disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e

18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 17/08/2021

09:00:59
Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2021 - SRP. Pregoeiro Cleverson

Ferreira operando o certame.
Pregoeiro 17/08/2021

09:01:06
Srs. Licitantes, informo que os procedimentos deste certame serão realizados em conformidade como

Decreto Federal nº 10.024/2019 e, de acordo com o item 6.2 do edital, será adotado, na fase de lances, o
modo de disputa “aberto”, de acordo com o art. 32 do mencionado decreto.

Pregoeiro 17/08/2021
09:01:11

O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO POR ITEM.

Pregoeiro 17/08/2021
09:01:16

Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada sessão, a data e o horário das próximas sessões.

Pregoeiro 17/08/2021
09:01:22

Peço-lhes que acompanhem este pregão até o seu desfecho, pois de acordo com o item 2.5 do edital, é
responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 17/08/2021

09:01:47
Diante do que dispõe os Acórdãos TCU nº 168/2009-P e nº 2.139/2018-P, caso o procedimento se

estenda até às 12:00 horas, a licitação será temporariamente suspensa para intervalo de almoço e, dessa
forma, ficará suspensa a fase de lances e/ou eventual contagem do prazo para envio de documentação da

licitante que, ...
Pregoeiro 17/08/2021

09:01:53
... no momento da suspensão, estiver convocada para envio de proposta readequada e/ou documentação

complementar, voltando a correr, de onde parou, após a reabertura da sessão.
Pregoeiro 17/08/2021

09:01:58
ALERTAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE SANCIONAMENTO

Pregoeiro 17/08/2021
09:02:04

Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública,
firmam declaração de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os

requisitos para participação.
Pregoeiro 17/08/2021

09:02:09
Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode

acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade
e atenção.

Pregoeiro 17/08/2021
09:02:15

Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, o Pregoeiro, para fins de autuação de
processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos

licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002,
conforme regulamentado pelo Decreto Municipal nº 2271/2019.



Pregoeiro 17/08/2021
09:02:23

A íntegra do Decreto Municipal 2271/2019 encontra-se disponível no link:
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2019/dc_20190917_000002271.html

Pregoeiro 17/08/2021
09:02:31

Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas
e burla à aplicação de sanções administrativas (“impedimento indireto”), de modo que, em razão da

constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas
envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.

Pregoeiro 17/08/2021
09:02:39

Ressalte-se ainda que somente será inviável a participação de empresas com base no item 3.4.2 do edital
e/ou somente será realizado o procedimento de que trata o item 8.1.7 do ato convocatório se a sanção de

“impedimento de licitar”, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, tiver sido aplicada pelo
Município de Goiânia.

Pregoeiro 17/08/2021
09:02:44

PROCEDIMENTO DE ACEITAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

Pregoeiro 17/08/2021
09:02:49

Peço que aguardem conectados por alguns instantes, por favor, pois, neste momento, com fundamento
nos itens 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 do ato convocatório e em conformidade com os Acórdãos TCU nº 3.381/2013-
P e nº 1.807/2015-P, farei a análise quanto à “aceitabilidade preliminar” das propostas cadastradas para

fins de classificação à fase de lances.
Pregoeiro 17/08/2021

09:02:57
Considerando o disposto nos itens 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 do edital e em vista das premissas constantes dos
Acórdãos TCU nº 2.131/2016-P e nº 934/2007-1ªC, na fase de “aceitação preliminar” das propostas,

exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexequibilidade, abster-me-ei de averiguar a aceitabilidade
no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.

Pregoeiro 17/08/2021
09:03:06

Esclareço que, como não é possível a identificação da empresa nessa etapa da licitação, a presente
análise para fins de aceitação se baseará em tal critério.

Pregoeiro 17/08/2021
09:03:12

Caso seja verificado que a empresa se identificou ao registrar a sua proposta no sistema, será feita a sua
desclassificação, com o consequente impedimento de participar da etapa de lances.

Pregoeiro 17/08/2021
09:03:19

Esclareço que tal procedimento visa inibir a ocorrência da quebra do sigilo das propostas, vedada nas
normas gerais de licitação.

Pregoeiro 17/08/2021
09:03:24

Lembro que a não desclassificação da proposta nessa fase não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito no momento da aceitação, nos termos do item 6.3.2 do edital.

Pregoeiro 17/08/2021
09:06:06

ORIENTAÇÕES ACERCA DA FASE DE LANCES

Pregoeiro 17/08/2021
09:06:17

Quanto ao registro do valor do lance, ressalto que o sistema Comprasnet foi parametrizado para
considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro

do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Pregoeiro 17/08/2021

09:06:24
Alerto que tenham o devido cuidado no registro dos valores, porquanto, o encerramento do tempo da
“prorrogação automática” poderá inviabilizar a exclusão do lance de forma tempestiva, prevalecendo,

assim, o último valor registrado como a oferta a ser considerada.
Pregoeiro 17/08/2021

09:06:34
De todo modo, reitero que o fato de haver possibilidade de exclusão do lance pelo Pregoeiro, não

desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos termos do art. 19, III,
do Decreto nº 10.024/2019.

Pregoeiro 17/08/2021
09:06:44

Srs. Licitantes, considerando a possibilidade de lances intermediários no pregão eletrônico (o que não
gera a obrigatoriedade de “cobrir” o menor preço proposto), solicito que não deixem de registrar seus
melhores lances, sendo influenciados pela proposta presumidamente inexequível que foi registrada.

Pregoeiro 17/08/2021
09:07:01

Portanto, para não afetar a disputa e a competitividade, deem seus lances normalmente, sem se deixar
afetar pelo fato de haver proposta com valores presumidamente inexequíveis e que serão objeto de

apuração pelo Pregoeiro após a fase de lances.
Pregoeiro 17/08/2021

09:07:10
Lembramos da regra implementada no sistema que impede a aceitação pelo pregoeiro, na fase de

negociação posterior à disputa de lances, de majoração (aumento) de preço unitário de item já definido
na etapa de lances pelo fornecedor. A alteração atende ao disposto no inciso XVII do art. 4° da Lei

10.520/2002 e ao Acórdão TCU 1872/2018.
Sistema 17/08/2021

09:10:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se

conectados.
Sistema 17/08/2021

09:10:01
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 17/08/2021
09:10:02

A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 17/08/2021
09:10:04

A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 17/08/2021
09:10:04

A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 17/08/2021
09:13:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 17/08/2021
09:13:02

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 17/08/2021
09:13:03

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 17/08/2021
09:13:04

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 17/08/2021
09:13:31

Srs. Licitantes, a etapa competitiva para os itens está iniciada, por favor, formulem os lances com
responsabilidade, observando o disposto no item 6 e subitens do edital e o procedimento estabelecido no

art. 32 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
Pregoeiro 17/08/2021

09:13:39
Ressalto que, nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2 do edital, não poderão ser aceitas propostas com valor

unitário e total superior ao estimado. Portanto, reitero a necessidade de redução dos valores propostos,
considerando que existem propostas e lances com valor superior ao estimado.

Pregoeiro 17/08/2021
09:13:48

Alertamos sob a responsabilidade dos licitantes acerca dos seus lances ofertados e a obrigação de atender
as exigências do Edital.

Pregoeiro 17/08/2021
09:19:41

Ressalto que, nos termos dos itens 7.3 e 7.3.2 do edital, não poderão ser aceitas propostas com valor
unitário e total superior ao estimado.

Pregoeiro 17/08/2021 Portanto, reitero a necessidade de redução dos valores propostos, considerando que existem propostas e



09:20:10 lances com valor superior ao estimado.
Sistema 17/08/2021

09:23:02
O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 17/08/2021
09:23:03

O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 17/08/2021
09:23:04

O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 17/08/2021
09:23:05

O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema 17/08/2021
09:23:22

O item 1 está encerrado.

Sistema 17/08/2021
09:23:25

O item 2 está encerrado.

Sistema 17/08/2021
09:23:28

O item 3 está encerrado.

Sistema 17/08/2021
09:23:32

O item 4 está encerrado.

Sistema 17/08/2021
09:23:43

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade
"Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 17/08/2021
09:26:23

Srs. Licitantes, com fundamento no item 2.5 do Edital, comunico que cabe à licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da

perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 17/08/2021
09:27:33

Para GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - Sr. Licitante, com fundamento no item 6.11 do
Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances para os ITENS 1

e 3?
02.430.968/0003-

45
17/08/2021
09:29:46

Bom dia Sr. pregoeiro, infelizmente devido a grande alta do petroleo, esta e nossa melhor oferta

Pregoeiro 17/08/2021
09:30:24

Para GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - Tudo bem. Irei convocar o anexo para que seja
inserida a proposta de acordo com o valor do último lance, OK?

Pregoeiro 17/08/2021
09:30:45

Para GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - Comunico que, nos termos do disposto no item
6.11.1 do edital, será concedido o prazo de até 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao

último lance ofertado após a negociação efetuada pelo Pregoeiro.
Sistema 17/08/2021

09:32:21
Senhor fornecedor GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 02.430.968/0003-45,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 17/08/2021

09:32:26
Para GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - Solicito que a empresa envie a proposta

consolidando apenas os itens para os quais se sagrou vencedora e os respectivos valores ajustados ao
último lance.

Pregoeiro 17/08/2021
09:32:50

Para FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI - Sr. Licitante, com fundamento no item 6.11 do
Edital, questiono: existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances para os ITENS 2

e 4?
00.961.053/0001-

79
17/08/2021
09:34:29

BOM DIA SR PREGOEIRO, SIM IREMOS REDUZIR PARA O VALOR ESTIMADO DO CERTAME, ITEM 02
R$95,06 E ITEM 04 R$360,00

Pregoeiro 17/08/2021
09:36:54

Para FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI - Obrigado! Irei convocar o anexo para que seja
inserida a proposta consolidando apenas os itens para os quais se sagrou vencedora e os respectivos

valores ajustados ao que foi negociado, OK?
Sistema 17/08/2021

09:37:06
Senhor fornecedor FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI, CNPJ/CPF: 00.961.053/0001-79,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 17/08/2021

09:37:18
Para FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI - Comunico que, nos termos do disposto no item
6.11.1 do edital, será concedido o prazo de até 02 (duas) horas para envio da proposta adequada ao

último lance ofertado após a negociação efetuada pelo Pregoeiro.
Sistema 17/08/2021

09:46:45
Senhor Pregoeiro, o fornecedor FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI, CNPJ/CPF:

00.961.053/0001-79, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema 17/08/2021

09:55:09
Senhor Pregoeiro, o fornecedor GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF:

02.430.968/0003-45, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 17/08/2021

10:19:46
Comunico a todos que a proposta escrita apresentada pela empresa GASBALL ARMAZENADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual

promoverei neste momento a aceitação da proposta do licitante no sistema.
Pregoeiro 17/08/2021

10:28:24
Comunico a todos que a proposta escrita apresentada pela empresa FONSECA MARTINS COMERCIO DE

GAS - EIRELI comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual promoverei neste
momento a aceitação da proposta do licitante no sistema.

Pregoeiro 17/08/2021
10:32:27

Srs. Licitantes, com base no item 8.2 do edital, os documentos contemplados no SICAF da empresa
vencedora da fase de lances serão diretamente emitidos e consultados por este Pregoeiro.

Pregoeiro 17/08/2021
10:32:49

Conforme disposto no item 8.2 do edital e no art. 26, §2º, do Decreto nº 10.024/2019, a comprovação
dos requisitos de habilitação será aferida pelo Pregoeiro a partir de consulta ao SICAF e, em sendo o caso,
nos termos dos itens 5.1 e 8.2.2 do edital, à documentação anexada na oportunidade do cadastramento

da proposta.
Pregoeiro 17/08/2021

10:33:19
Peço que aguardem um instante enquanto verifico a documentação apresentada.

Pregoeiro 17/08/2021
11:30:57

Srs. Licitantes, os documentos de habilitação apresentados pelas empresas GASBALL ARMAZENADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA e FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI comprovam o atendimento das

exigências fixadas no Edital, ...
Pregoeiro 17/08/2021

11:31:08
... razão pela qual neste momento realizarei, no sistema, a habilitação das empresas, declarando-as
vencedoras do PE nº 023/2021 - SRP, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para

eventual registro de intenção de recurso.
Pregoeiro 17/08/2021

11:31:35
Quanto ao registro da intenção, ressalto a necessidade de observância do disposto no item 11.1 do edital:



Pregoeiro 17/08/2021
11:31:43

“Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até 30 (trinta) minutos, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer de forma motivada, cabendo ao Pregoeiro verificar os

requisitos de admissibilidade do recurso, sem adentrar ao mérito da questão, manifestando pela admissão
ou não das razões descritas.”

Pregoeiro 17/08/2021
11:31:50

Solicito que permaneçam conectados até o encerramento da sessão, uma vez que retomarei o chat
quando da apreciação do juízo de admissibilidade em eventual intenção de recurso.

Sistema 17/08/2021
11:32:01

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na
situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 17/08/2021
11:32:31

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/08/2021 às 12:03:00.

Pregoeiro 17/08/2021
12:03:25

Srs. Licitantes, considerando que não houve registro de intenção recursal, farei o encerramento da sessão
pública e a adjudicação do objeto à(s) empresa(s) vencedora(s).

Pregoeiro 17/08/2021
12:03:33

Considerando que, nos termos dos itens 9.2, e 9.2.1 do edital, não há qualquer dúvida ou
questionamento acerca da autenticidade dos documentos digitais encaminhados pela(s) licitante(s)

vencedora(s), reitero que NÃO será necessário o envio de originais ou cópias autenticadas dos referidos
documentos para a Gerência de Pregões/SEMAD.

Pregoeiro 17/08/2021
12:03:44

Em nome da Secretaria Municipal de Administração, agradeço a participação e colaboração de todos!
Tenham uma boa tarde!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública 17/08/2021 09:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 17/08/2021 09:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 17/08/2021 09:23:43 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 17/08/2021 11:32:01 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo 17/08/2021 11:32:31 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/08/2021 às 12:03:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:04 horas do dia 17 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada
e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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