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SECRETARIAS ED. SAÚDE, GAB. GOV. URB.FIN.OBRAS 

 

 

Pregão Nº : 15 2016 

 

Autos do processo nº : 729/2016 

 

Objeto : FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 

 

PREÂMBULO 

No dia 06 de Janeiro de 2017, às 09:00 horas, reuniram-se na sala da Comissão de Licitação sito na Av.D. 

Pedro, I, nº10 – Centro – Rio Grande da Serra, a Pregoeira CARLA MARIA RODINICK CARVALHO MANFRÉ, 

e a Equipe de Apoio, Senhores DANIELA A F M TERRA, GUILHERME BREYER, JOSE LAERCIO DE LIMA, 

KLEITON SHINODA, designados aos autos do Processo nº 729/16 para a Sessão Pública do Pregão em 

epígrafe. 

 

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelo interessado, visando à 

comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de 

atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:  

 

CREDENCIAMENTO 

 

REPRESENTANTES DA EMPRESAS 

 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

 



ROGERIO LUIZ PEDRASSI DA SILVA          REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA 

 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

 

Em seguida  examinou a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os  requisitos 

de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a  Proposta e os Documentos de 

Habilitação, respectivamente. 

 

REGISTRO DO PREGÃO 

 

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes  que foram enviados pelo Correio, contendo o 

credenciamento, dois envelopes , 01 Propostas e 02 habilitação, com a colaboração dos membros da 

Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade  do objeto, prazos e condições de 

fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, e  foi  selecionado o Autor que 

participará da Fase de Lances em razão dos preços propostos , nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 

4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.  

 

Em seguida a Pregoeira, registrou o preços apresentados na proposta formulada pelo Licitante, o qual 

não foi possível formular lances, uma vez que não compareceu o representante, ocorrendo da seguinte 

forma: 

Item: 001.00    Encerrado 

  Fase : Propostas 

       REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA        3,6500      0,00%  09:31:07   

Selecionada 

  Fase : Negociação 

       REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA        3,6500      0,00%  09:31:19   

Vencedor 

Item: 002.00    Encerrado 

  Fase : Propostas 

       REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA        3,0600      0,00%  09:32:09   

Selecionada 

  Fase : Negociação 

       REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA        3,0600      0,00%  09:32:23   

Vencedor 

 



CLASSIFICAÇÃO 

 

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor. 

Não foi possível assegurar as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do 

direito de preferência, uma vez que não compareceram. 

 

      EMPRESA                                          VALOR    

CLASSIFICAÇÃO 

Item: 001.00    Encerrado 

      REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA ...............  3,6500     1º Lugar        ==> Nenhuma ME/EPP foi 

selecionada para exercer o direito de  preferência. 

Item: 002.00    Encerrado 

      REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA ...............  3,0600     1º Lugar        ==> Nenhuma ME/EPP foi 

selecionada para exercer o direito de preferência. 

 

NEGOCIAÇÃO 

 

A  Pregoeira considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com 

os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação, e em pesquisa realizada 

na data anterior a licitação, que consta os preços de mercado de dezembro de 2.016, mesmo assim, 

antes da abertura de licitação, foi verificado se já havia sido publicado o valor de janeiro de 2.017, porém, 

não  o foi. 

Com a média dos valores originados pela tabela ANP,  a oferta da Licitante apresentou-se dentro de 

mercado, ou seja: 

1) Preço máximo  gasolina R$ 3.772, quanto aos preços médios e mínimos ( tabela ANP) , a proposta 

não foi inexequível, R$ 3,568 e R$ 3,33156, respectivamente. 

2) Preço máximo  óleo diesel R$ 3,265, quanto aos preços médios e mínimos ( tabela ANP) , não foi 

inexequível:  R$  3,125 e R$ 2,899, respectivamente. 

                                      

 

MENOR       VALOR  

 ITEM   EMPRESA                                PREÇO     NEGOCIADO     

 

SITUAÇÃO 

 



001.00  REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA        3,6500        3,6500     

Vencedor 

002.00  REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA        3,0600        3,0600     

Vencedor 

 

HABILITAÇÃO 

 

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de 

habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.  

 

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo 

Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e 

rubrica.    

 

RESULTADO 

 

À vista da habilitação, foi declarado:  

 

001.00  REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA                3,6500  Vencedor 

------------------------------------------------------------------------- 

002.00  REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA                3,0600  Vencedor 

------------------------------------------------------------------------- 

 

ADJUDICAÇÃO 

 

Ato contínuo e tendo em vista que o Representante da Licitante não compareceu, decaindo de 

apresentar recurso, adjudico os itens 01 e 02 do objeto deste Pregão a empresa REDE SOL FUEL 

DISTRIBUIDORA SA. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos 

membros da Equipe de Apoio relacionados. 

 

 



OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

 

Apesar dos envelopes e credenciamento terem sidos entregues pelo Correio, não há disciplina legal que 

veda o envio dos envelopes via correio ou que exija um representante legal para a participação nas 

licitações. 

Entende o Tribunal de Contas da União no sentido da aceitação da participação do certame mesmo sem 

um representante legal. 

“Falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos concernentes à licitação em 

nome da empresa licitante e, no caso específico de pregão presencial, de participar da etapa de lances 

verbais, mas não de participar das sessões públicas de abertura dos envelopes. 

No pregão presencial, a ausência de credenciamento não impede o licitante de participar do certame 

com a proposta escrita.” (Licitações e contratos : orientações e jurisprudência do TCU – 4. ed. rev., atual. 

e ampl. – Brasília/DF – 2010) 

A jurista Vera Monteiro leciona: 

“Eventuais propostas enviadas pelo Correio ou entregues por portador sem poderes para formular 

propostas e praticar atos durante a sessão não devem, a despeito da falta de específica representação, 

ser eliminadas de pronto do pregão… Tais propostas devem ser consideradas e devidamente analisadas 

na fase de julgamento, com a ressalva de que o autor da proposta não terá chance para dar lance ou 

praticar qualquer ato em seu favor durante a sessão” (in Licitação na Modalidade de pregão, cit., pag. 

177) 

Apesar de haver na procuração o poder do representante Sr. Rogério Luiz Pedrassi da Silva, poderem 

para formular lances, este não compareceu, porém, não impossibilita a empresa de participar do 

certame, apesar que decai do direito de recorrer e dar lances. 

 

Mesmo tendo um único licitante e não havendo a possibilidade de negociação, pois não compareceu em 

sessão, não há prejuízos para a Administração pública, adjudicar o objeto a empresa Rede Sol, ou 

qualquer outro vício que prejudique o certame, uma vez que já houve a primeira abertura de licitação a 

qual deu-se como deserta, e houve a necessidade de repetir, e mesmo assim, não, houve interesse das 

Empresas. 

 



ASSINAM: 

 

PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO 

   

    

---------------------------------------- 

CARLA MARIA RODINICK CARVALHO MANFRÉ 

       Pregoeira 

   

    

---------------------------------------- 

DANIELA A F M TERRA 

   

    

---------------------------------------- 

GUILHERME BREYER 

   

    

---------------------------------------- 

JOSE LAERCIO DE LIMA 

   

    

---------------------------------------- 

KLEITON SHINODA 

 

 


