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ATA DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO PRESENCIAL 001/2021
Pregoeiro

Tiago Caitano de Sousa Reis – Pregoeiro
Equipe de Apoio

Maria Márcia Oliveira Nascimento
Edivalda Matos dos Santos
Empresas presentes:
REGIVAN JESUS DOS SANTOS -ME
Representada no certame pelo senhor: Cássio de Lima Silva.
CPF: 043.649.505-80 e RG: 1534778810 SSP/SP

Aos dezenove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h00min horas
da manhã, na sala de Licitações da Câmara Municipal de Fátima, Estado da Bahia, situada
na avenida nossa senhora de Fátima, s/nº, Fátima-Ba, o Pregoeiro e Equipe de Apoio,
conforme acima citados, nomeados através da Portaria Municipal nº 011/2021, reunidos
para a apuração do processo licitatório Pregão Presencial 001/2021, objetivando a aquisição
de combustível para o exercício 2021, destinados aos serviços desta casa legislativa,
conforme consta no edital. Assim, o Pregoeiro declarou aberta a sessão pública, deu bom
dia agradeceu a participação da empresa interessada, ensejo em que fez a apresentação
dos membros da equipe de apoio do pregão, bem como recebeu a documentação de
credenciamento referente aos representantes da empresa presente. Estando a mesma apta
a participar do certame, foi solicitado ao representante da empresa o envelope contendo a
“PROPOSTA” e
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“DOCUMENTAÇÃO”. Sendo encerrada neste momento a possibilidade de recebimento de
qualquer outra proposta, o Pregoeiro iniciou a abertura do envelope “PROPOSTA”,
verificando sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Termo de Convocação.
Feita a abertura do envelope, na presença do representante da empresa, colocando-se a
proposta paralela à vista de todos, com o objetivo de adquirir as ofertas mais vantajosas
para a Câmara Municipal, tomando como parâmetros a compatibilidade com o instrumento
convocatório - Edital e o critério de menor preço unitário para os itens descritos. A empresa
REGIVAN JESUS DOS SANTOS-ME apresentou uma proposta para todos os itens
totalizando em R$ 61.320,00 (sessenta e um mil e trezentos e vinte reais). Onde ficaria o
valor por litro de R$ 5,11 (cinco reais e onze centavos) Após a conferência geral dos
preços, no sentido de perseguir o espírito da ampla concorrência e da busca pelo menor
preço unitário o Pregoeiro solicitou ao representante da empresa uma redução nas
propostas iniciais visto que o preço ora ofertado encontra-se superior ao preço médio obtido
por esta casa legislativa mediante pesquisa de campo onde foi obitida cotações de preços
realizada nos postos de combustíveis do Município. O representante da empresa

não

aceitou reduzir a proposta de preço tendo em vista que o preço médio estabelecido na
proposta apresentada por ela era o menor preço que poderia ofertar tendo em vista que
devido aos recorrentes aumentos no preço do combustível ao preço médio estabelecido por
esta Câmara Municipal ficando no valor por litro R$ 4,66 (quatro reais sessenta e seis
centavos) fixando um valor Global de R$ 55.920,00 (cinqüenta e cinco mil novecentos e
vinte reais). Foi constatado que o preço ofertado estaria muito acima do valor médio obtido
pela câmara municipal, foi solicitado do representante presente se ele poderia negociar pelo
valor médio da câmara, segundo o mesmo informou que a câmara municipal efetuou suas
cotações em janeiro e que o valor dos combustíveis teriam sofrido sucessivos aumento no
decorrer dos últimos quinze dias e que o mesmo não teria interesse em fornecer nos moldes
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da pesquisa da câmara municipal, inclusive ligou para o proprietário do posto e o mesmo
informou que não tinha interesse de fornecer o combustível gasolina comum no preço
sugerido pela câmara municipal, inclusive solicitou retirar-se do certame visto que não
conseguirá atingir os objetivos almejados pela câmara municipal, dito isso o senhor
pregoeiro fez uma breve analise dos fatos ocorridos e resolvendo solicitar ao presidente da
câmara municipal que declare fracassado o presente processo e que sejam realizadas
novas cotações para iniciar um novo procedimento.

Câmara Municipal de Fátima, em

dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Assinam:

Pregoeiro

Tiago Caitano de Sousa Reis – Pregoeiro
Equipe de Apoio

Edivalda Matos dos Santos
Maria Marcia Oliveira Nascimento
Empresas presentes:
REGIVAN JESUS DOS SANTOS -ME
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DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020

O Sr. José Nascimento Brito, Presidente Municipal da Câmara de
Fátima-Ba, torna público para conhecimento de todos os interessados
que em conformidade com o parecer do Senhor Pregoeiro e da equipe
de apoio, na Ata de abertura da segunda sessão, referente ao processo
licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º001/2021, a fim de realizar
a contratação de empresa para fornecimento de combustível durante o
exercício de 2021. DECLARA FRACASSADO O PREGÃO PRESENCIAL
01/2021.

Câmara Municipal de Fátima Bahia 19 de fevereiro de 2021

José Nascimento Brito
Presidente
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