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ATA DE ANALISE DE DOCUMENTOS E CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO 
 
DATA: 28/12/2020 - HORÁRIO DE INÍCIO: 10 horas 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2020 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 155/2020 
FINALIDADE: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS, 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. 
 
No dia e horário supramencionados, na sala de reuniões, na sede da Prefeitura Municipal de 
Benedito Novo, situada na Rua Celso Ramos, 5.070, Centro, em Benedito Novo, reuniram-se em 
sessão reservada o Pregoeiro SÉRGIO DÁRIO PASQUALI e a Equipe de Apoio JOICE APARECIDA 
COSTA e MARCIEL RODRIGO KOSLOWSKI, nomeados pela Portaria nº 133/2020, para recebimento 
e análise dos novos documentos habilitatórios apresentados pela empresa POSTO DOIS IRMÃOS 
LTDA, onde na ata do dia 16/12/2020 a mesma apresentou documentos com restrições e optou 
por fazer uso dos benefícios do Art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2016 e suas alterações, 
onde poderá regularizar sua situação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, a critério da administração pública.  
 
Sendo assim, a empresa apresentou nesta data a Certidão de Regularidade com a Fazenda 
Municipal e a Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal tempestivamente, as quais foram 
analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, estando, portanto, a referida empresa 
plenamente habilitada, sendo-lhe adjudicado o lote 01 do certame, no qual foi vencedora. 
   
Registra-se também nesta ata que após a sessão ocorrida no dia 16/12/2020 estramos em contato 
com todas as empresas participantes desta licitação, solicitando que as mesmas enviassem cópia 
das últimas notas fiscais de compra dos combustíveis para servir de base caso aja futura revisão 
dos valores contratados, o que foi prontamente atendido nos dias seguintes.  
 
Também foi efetuado registro fotográfico das placas dos postos de combustível onde os mesmos 
anunciam os valores de venda praticados atualmente, afim de justificar o aumento dos valores dos 
combustíveis em alguns lotes após a etapa de lances, em relação aos valores orçados pela 
Administração na data de 03/12/2020, comprovando que houve aumento dos preços praticados 
entre a data dos orçamentos (03/12/2020) e a data da realização da licitação (16/12/2020). 
 
As cópias das notas fiscais bem como as fotos encontram-se anexos ao processo licitatório, 
fazendo parte do mesmo. 
 
Em seguida lavrou-se a presente ATA. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-
se a sessão, indo está assinada por todos os presentes. Publique-se e encaminhe-se os autos para 
análise jurídica e apreciação da Autoridade Superior.  
 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
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Pregoeiro 

JOICE APARECIDA COSTA 
Equipe de Apoio 
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Equipe de Apoio 
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