
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE BRASIL NOVO/PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 160/2022

Às 09:40:17 horas do dia 15 de Dezembro de 2022 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Of icial e respectivos membros da Equipe de Apoio,
abaixo relacionados, com a f inalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao ref erido pregão que tem como objeto: Aquisição de Combustível para atender
as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social do Município de Brasil Novo/PA..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conf orme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições f ixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a f ase de lances para classif icação dos licitantes relativamente aos lances of ertados.

Fornecedor(es) participante(s)
Participou(aram) deste pregão o(s) f ornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor CNPJ Enquadramento

GONCALVES & DIAS LTDA 07.868.912/0006-33 Grande Porte

Propostas
A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) ev idencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do env io de sua proposta inicial pela plataf orma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO
PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

66934 GONCALVES & DIAS LTDA 07868912000633 VIBRA GASOLINA COMUM C R$ 5,94 Classificada --

Lances do Item 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

GONCALVES & DIAS LTDA 07.868.912/0006-33 R$ 5,94 14/12/2022 19:06:24 Fornecedor Inabilitado

GONCALVES & DIAS LTDA 07.868.912/0006-33 R$ 5,89 15/12/2022 09:57:34 Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 15/12/2022
09:42:28

O ITEM 1 f oi ordenado e classif icado. Boa sorte!

Sistema 15/12/2022
09:42:38

O ITEM 1 está na f ase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos
últimos 02 (dois) minutos da f ase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!

Sistema 15/12/2022
09:52:38

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da f ase competitiva o ITEM 1 f oi encerrado SEM a prorrogação automática.



Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 15/12/2022
09:56:44

O ITEM 1 está em negociação e f icará aberto para lances pelo período de 30 minutos.

Sistema 15/12/2022
09:57:34

ITEM 1 negociado no valor de R$ 5,89 pelo f ornecedor ID: 66934 - Data Prop.: 14/12/2022 19:06:24

Sistema 15/12/2022
10:26:46

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 15/12/2022
10:27:13

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R$5,89.

Sistema 20/12/2022
11:26:51

Empresa: GONCALVES & DIAS LTDA - 07868912000633, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conf orme despacho: Será
Inabilitada de acordo Edital PE 044/2022, Item 9-H. Licença de Funcionamento da ANP; pois a certidão se encontra com a
vigência vencida.!

Sistema 20/12/2022
11:26:51

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 1, pela ausência de
licitantes classificados na licitação.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

30381 GONCALVES & DIAS LTDA 07868912000633 VIBRA BIODIESEL COMUM S500 R$ 7,36 Classificada --

Lances do Item 2

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

GONCALVES & DIAS LTDA 07.868.912/0006-33 R$ 7,36 14/12/2022 19:06:24 Fornecedor Inabilitado

GONCALVES & DIAS LTDA 07.868.912/0006-33 R$ 7,35 15/12/2022 09:58:20 Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 15/12/2022
09:42:28

O ITEM 2 f oi ordenado e classif icado. Boa sorte!

Sistema 15/12/2022
09:42:38

O ITEM 2 está na f ase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos
últimos 02 (dois) minutos da f ase competitiva o ITEM 2 será encerrado automaticamente!

Sistema 15/12/2022
09:52:38

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da f ase competitiva o ITEM 2 f oi encerrado SEM a prorrogação automática.

Sistema 15/12/2022
09:56:44

O ITEM 2 está em negociação e f icará aberto para lances pelo período de 30 minutos.

Sistema 15/12/2022
09:58:20

ITEM 2 negociado no valor de R$ 7,35 pelo f ornecedor ID: 30381 - Data Prop.: 14/12/2022 19:06:24

Sistema 15/12/2022
10:26:46

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 15/12/2022
10:27:13

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R$7,35.



Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 20/12/2022
11:26:51

Empresa: GONCALVES & DIAS LTDA - 07868912000633, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conf orme despacho: Será
Inabilitada de acordo Edital PE 044/2022, Item 9-H. Licença de Funcionamento da ANP; pois a certidão se encontra com a
vigência vencida.!

Sistema 20/12/2022
11:26:51

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 2, pela ausência de
licitantes classificados na licitação.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 3

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

85266 GONCALVES & DIAS LTDA 07868912000633 VIBRA BIODIESEL COMUM S10 R$ 7,43 Classificada --

Lances do Item 3

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

GONCALVES & DIAS LTDA 07.868.912/0006-33 R$ 7,43 14/12/2022 19:06:24 Fornecedor Inabilitado

GONCALVES & DIAS LTDA 07.868.912/0006-33 R$ 7,42 15/12/2022 09:58:27 Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 3

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 15/12/2022
09:42:28

O ITEM 3 f oi ordenado e classif icado. Boa sorte!

Sistema 15/12/2022
09:42:38

O ITEM 3 está na f ase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos
últimos 02 (dois) minutos da f ase competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente!

Sistema 15/12/2022
09:52:38

Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da f ase competitiva o ITEM 3 f oi encerrado SEM a prorrogação automática.

Sistema 15/12/2022
09:56:44

O ITEM 3 está em negociação e f icará aberto para lances pelo período de 30 minutos.

Sistema 15/12/2022
09:58:27

ITEM 3 negociado no valor de R$ 7,42 pelo f ornecedor ID: 85266 - Data Prop.: 14/12/2022 19:06:24

Sistema 15/12/2022
10:26:46

O tempo de negociação está encerrado.

Sistema 15/12/2022
10:27:13

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R$7,42.

Sistema 20/12/2022
11:26:51

Empresa: GONCALVES & DIAS LTDA - 07868912000633, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conf orme despacho: Será
Inabilitada de acordo Edital PE 044/2022, Item 9-H. Licença de Funcionamento da ANP; pois a certidão se encontra com a
vigência vencida.!

Sistema 20/12/2022
11:26:51

Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado FRACASSADO o aludido ITEM 3, pela ausência de
licitantes classificados na licitação.

Mensagens Geral



Usuário Data/Hora Mensagem

Pregoeiro 15/12/2022
09:40:17

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 15/12/2022
09:40:44

Farei a análise da proposta, aguardem por f avor.

Pregoeiro 15/12/2022
09:56:03

Senhor licitante, irei abrir a f ase de negociação, f avor verif icar seus valores.

Pregoeiro 15/12/2022
10:33:26

Farei a análise da documentação para habilitação, aguardem por f avor.

Sistema 15/12/2022
11:32:10

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Pregoeiro 15/12/2022
12:21:40

O certame será suspenso em v irtude do almoço, a sessão será reaberta amanhã 16/12/2022.

Sistema 15/12/2022
12:22:11

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 044/2022 f oi SUSPENSO.
Motivo: O certame será suspenso em v irtude do almoço, a sessão será reaberta amanhã 16/12/2022.. A REABERTURA será no dia
16/12/2022 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 16/12/2022
10:20:00

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 044/2022 f oi REABERTO, para continuação do certame.
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 16/12/2022
10:20:18

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 16/12/2022
10:21:55

O certame será suspenso para análise de documentação.

Sistema 16/12/2022
10:22:21

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 044/2022 f oi SUSPENSO.
Motivo: O certame será suspenso para análise de documentação.. A REABERTURA será no dia 19/12/2022 10:30 (horário de Brasília),
para continuação do certame.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 19/12/2022
11:07:44

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 044/2022 f oi REABERTO, para continuação do certame.
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 19/12/2022
11:10:48

Bom dia senhores licitantes, em v irtude da f alte de internete no prédio da Pref eitura Municipal de Brasil Novo, não f oi possível
reabrirmos o certamo no horário indicado. em razão da eventualidade estaremos susprendendo o certamos por 24h.

Sistema 19/12/2022
11:11:58

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 044/2022 f oi SUSPENSO.
Motivo: em v irtude da f alte de internete no prédio da Pref eitura Municipal de Brasil Novo, não f oi possível reabrirmos o certamo no
horário indicado. Em razão da eventualidade estaremos suspendendo o certame por 24h.. A REABERTURA será no dia 20/12/2022 11:20
(horário de Brasília), para continuação do certame.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 20/12/2022
11:22:26

Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 044/2022 f oi REABERTO, para continuação do certame.
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Pregoeiro 20/12/2022
11:25:05

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 20/12/2022
11:25:41

Daremos continuidade ao certame. Aguardem pos f avor.

Nada mais havendo a declarar, f oi encerrada a sessão às 11:26:51 horas do dia 20 de Dezembro de 2022 cuja ata f oi lav rada pelo(a) Pregoeiro(a).

ZILDA COSIN SILVA
Pregoeiro(a) Of icial



Autenticação: 4E1BE3F6FF9A396936373E1D4409F1AD

MARCELO NEVES DA CRUZ
Equipe de Apoio

DILAXCY PEREIRA MORAIS
Equipe de Apoio



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE BRASIL NOVO/PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Complementar nº 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 160/2022

Às 11:27:46 horas do dia 20 de Dezembro de 2022 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Of icial e respectivos membros da Equipe de Apoio,
abaixo relacionados, com a f inalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao ref erido pregão que tem como objeto: Aquisição de Combustível para atender
as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social do Município de Brasil Novo/PA..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conf orme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições f ixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Reiniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

Mensagens do Item 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 20/12/2022
11:27:46

Sr(s). f ornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para
se manif estar.

Sistema 20/12/2022
11:30:20

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA manif estou intenção de recurso pelo seguinte motivo: O site da ANP encontra-se fora do ar,
então por motivo de força maior não temos a licença que é online emitida com o vencimento da licitação, isso é de conhecimento publico e
notório. Podemos fornecer uma declaração da ANP que substitui a certidão.

Sistema 20/12/2022
12:02:38

A manif estação de Intenção de Recurso de GONCALVES & DIAS LTDA f oi recebida pelo seguinte motivo: Considerando os princípios da
admissibilidade, aceito a intenção de recurso.. E f oi aberto o prazo para que o f ornecedor env ie as razões até 23/12/2022 e os outros
interessados env ie as contra razões até 28/12/2022.

Sistema 23/12/2022
09:39:56

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_administrativo_23122022_1671799195.zip ref erente ao
recurso e o mesmo será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:41:44

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_administrativo_23122022_1671799303.pdf  ref erente ao
recurso e o mesmo será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:42:26

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_i_26_alteracao_e_consolidacao_g_d_1671799346.pdf  ref erente
ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:42:36

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
anexo_ii_procuracao_pregao_044_2022_pref eitura_municipal_de_brasil_novo_1671799356.pdf  ref erente ao recurso e o mesmo será
disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:42:50

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
anexo_iii_of icio_declaracao_anp_x_posto_brasil_novo_1671799369.pdf  ref erente ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o f im do
prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:43:00

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_iv_noticia_1671799380.pdf  ref erente ao recurso e o mesmo
será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:43:10

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_iv_noticia_1671799390.pdf  ref erente ao recurso e o mesmo
será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 29/12/2022
11:56:10

O recurso do GONCALVES & DIAS LTDA f oi indef erido pelo seguinte motivo: Negado recurso, por não ter cumprido as exigência do Edital..

Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

GONCALVES &
DIAS LTDA

07868912000633 20/12/2022
11:30:20

O site da ANP encontra-se f ora do ar, então por motivo de f orça maior
não temos a licença que é online emitida com o vencimento da licitação,
isso é de conhecimento publico e notório. Podemos f ornecer uma
declaração da ANP que substitui a certidão.

Negado recurso, por
não ter cumprido as
exigência do Edital.

Indef erido



Mensagens do Item 2

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 20/12/2022
11:27:46

Sr(s). f ornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para
se manif estar.

Sistema 20/12/2022
11:30:20

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA manif estou intenção de recurso pelo seguinte motivo: O site da ANP encontra-se fora do ar,
então por motivo de força maior não temos a licença que é online emitida com o vencimento da licitação, isso é de conhecimento publico e
notório. Podemos fornecer uma declaração da ANP que substitui a certidão.

Sistema 20/12/2022
12:02:38

A manif estação de Intenção de Recurso de GONCALVES & DIAS LTDA f oi recebida pelo seguinte motivo: Considerando os princípios da
admissibilidade, aceito a intenção de recurso.. E f oi aberto o prazo para que o f ornecedor env ie as razões até 23/12/2022 e os outros
interessados env ie as contra razões até 28/12/2022.

Sistema 23/12/2022
09:39:56

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_administrativo_23122022_1671799195.zip ref erente ao
recurso e o mesmo será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:41:44

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_administrativo_23122022_1671799303.pdf  ref erente ao
recurso e o mesmo será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:42:26

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_i_26_alteracao_e_consolidacao_g_d_1671799346.pdf  ref erente
ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:42:36

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
anexo_ii_procuracao_pregao_044_2022_pref eitura_municipal_de_brasil_novo_1671799356.pdf  ref erente ao recurso e o mesmo será
disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:42:50

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
anexo_iii_of icio_declaracao_anp_x_posto_brasil_novo_1671799369.pdf  ref erente ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o f im do
prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:43:00

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_iv_noticia_1671799380.pdf  ref erente ao recurso e o mesmo
será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:43:10

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_iv_noticia_1671799390.pdf  ref erente ao recurso e o mesmo
será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 29/12/2022
11:56:10

O recurso do GONCALVES & DIAS LTDA f oi indef erido pelo seguinte motivo: Negado recurso, por não ter cumprido as exigência do Edital..

Recursos do Item 2

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

GONCALVES &
DIAS LTDA

07868912000633 20/12/2022
11:30:20

O site da ANP encontra-se f ora do ar, então por motivo de f orça maior
não temos a licença que é online emitida com o vencimento da licitação,
isso é de conhecimento publico e notório. Podemos f ornecer uma
declaração da ANP que substitui a certidão.

Negado recurso, por
não ter cumprido as
exigência do Edital.

Indef erido

Mensagens do Item 3

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 20/12/2022
11:27:46

Sr(s). f ornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para
se manif estar.

Sistema 20/12/2022
11:30:20

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA manif estou intenção de recurso pelo seguinte motivo: O site da ANP encontra-se fora do ar,
então por motivo de força maior não temos a licença que é online emitida com o vencimento da licitação, isso é de conhecimento publico e
notório. Podemos fornecer uma declaração da ANP que substitui a certidão.

Sistema 20/12/2022
12:02:38

A manif estação de Intenção de Recurso de GONCALVES & DIAS LTDA f oi recebida pelo seguinte motivo: Considerando os princípios da
admissibilidade, aceito a intenção de recurso.. E f oi aberto o prazo para que o f ornecedor env ie as razões até 23/12/2022 e os outros
interessados env ie as contra razões até 28/12/2022.

Sistema 23/12/2022
09:39:56

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_administrativo_23122022_1671799195.zip ref erente ao
recurso e o mesmo será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:41:44

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_administrativo_23122022_1671799303.pdf  ref erente ao
recurso e o mesmo será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.



Mensagens do Item 3

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 23/12/2022
09:42:26

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_i_26_alteracao_e_consolidacao_g_d_1671799346.pdf  ref erente
ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:42:36

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
anexo_ii_procuracao_pregao_044_2022_pref eitura_municipal_de_brasil_novo_1671799356.pdf  ref erente ao recurso e o mesmo será
disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:42:50

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
anexo_iii_of icio_declaracao_anp_x_posto_brasil_novo_1671799369.pdf  ref erente ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o f im do
prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:43:00

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_iv_noticia_1671799380.pdf  ref erente ao recurso e o mesmo
será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 23/12/2022
09:43:10

O f ornecedor GONCALVES & DIAS LTDA acabou ENVIAR o arquivo anexo_iv_noticia_1671799390.pdf  ref erente ao recurso e o mesmo
será disponibilizado após o f im do prazo de env io de razões caso não seja excluído pelo f ornecedor.

Sistema 29/12/2022
11:56:10

O recurso do GONCALVES & DIAS LTDA f oi indef erido pelo seguinte motivo: Negado recurso, por não ter cumprido as exigência do Edital..

Recursos do Item 3

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaração Decisão Tipo

GONCALVES &
DIAS LTDA

07868912000633 20/12/2022
11:30:20

O site da ANP encontra-se f ora do ar, então por motivo de f orça maior
não temos a licença que é online emitida com o vencimento da licitação,
isso é de conhecimento publico e notório. Podemos f ornecer uma
declaração da ANP que substitui a certidão.

Negado recurso, por
não ter cumprido as
exigência do Edital.

Indef erido

Mensagens Geral
Usuário Data/Hora Mensagem

Nada mais havendo a declarar, f oi encerrada a sessão às 11:56:10 horas do dia 29 de Dezembro de 2022 cuja ata f oi lav rada pelo(a) Pregoeiro(a).

Autenticação: 4E1BE3F6FF9A396936373E1D4409F1AD

ZILDA COSIN SILVA
Pregoeiro(a) Of icial

MARCELO NEVES DA CRUZ
Equipe de Apoio

DILAXCY PEREIRA MORAIS
Equipe de Apoio
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