
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E
DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 013/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021, REGISTRO
DE PREÇOS Nº 007/2021

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, no Centro Administrativo Amantino
Lucindo Montanari, sito à Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa, RS, reuniram-se, para a
fase de credenciamento, a partir das oito horas e trinta minutos,  a Pregoeira Michelle Veiga e
Equipe de Apoio,  designados pela Portaria nº 267, de 17 de fevereiro de 2021, incumbidos de
abrir e processar a licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº 008/2021, de que
trata  o  Edital  nº  013/2021,  que  tem  por  objeto  o  Registro  de  Preços  para  aquisição  de
combustível veicular – Gasolina aditivada e Arla, a fim de atender a Frota Municipal. A Pregoeira
e Equipe de Apoio, nos termos do edital, receberam os documentos para credenciamento e
os  envelopes  de  habilitação  e  proposta  financeira  da  empresa:  1  –  Comercial  Buffon
Combustíveis  e  Transportes  Ltda,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  93.489.243/0002-05,
estabelecida  na  RS  129,  Km  148,  s/n,  na  cidade  de  Serafina  Corrêa,  RS,  neste  ato
representada pelo Sr. Lauro Buffon, inscrito no CPF sob nº 687.943.470-34. Os documentos
de credenciamento da empresa foram analisados e repassados aos presentes para rubricar,
juntamente com os envelopes lacrados. A Pregoeira repassou as informações necessárias
ao bom andamento do certame. Ato contínuo, o envelope contendo a proposta financeira foi
aberto,  a  proposta  rubricada  e  examinada  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e  licitante
presente.  Na  sequência,  o  valor  cotado  foi  lançado  no  sistema e  após,  a  proposta  foi
integrada ao processo. Iniciada a rodada de lances a Pregoeira designada para a condução
do certame em epígrafe, explicitou ao licitante o fato da proposta para o item 01 estar acima
do valor estimado no instrumento convocatório e, em tentativas de negociação, o licitante
apresentou melhor  lance  no valor  de R$  5,85  (cinco  reais  e  oitenta  e  cinco centavos),
consoante pode ser certificado nos Relatórios acostados aos autos. Verificada a situação,
realizou-se  diligência  com  a  Assessoria  Jurídica  e  no  endereço  eletrônico
https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/precos-de-venda-as-distribuidoras/gasolina-e-
diesel/  para  consulta  ao  valor  apresentado.  Considerando  os  aumentos  frequentes  do
produto nas datas de 09/02/2021, 19/02/2021 e 02/03/2021 é procedente a aceitabilidade do
preço ofertado pelo licitante, pois está comprovado que os valores não estão distanciados
da realidade do mercado. Contudo, muito embora o valor apresentado pelo licitante esteja
acima do preço estimado em edital para o valor em referência, entende-se que é cabível, no
caso em tela, a declaração de vencedor da empresa  Comercial Buffon Combustíveis e
Transportes  Ltda para  todos  os  itens.  Isto  porque,  em uma análise  detida  dos  autos,
entende-se que a contratação pelo valor ofertado pelo Licitante não trará prejuízos para a
Administração,  tampouco lesão ao erário.  Assim, considerando que o valor  apresentado
para o item 01  perfaz 20,7%  acima do valor estimado em edital,  este deve ser aceito,
especialmente pelo fato de não haver outros licitantes interessados no certame que tenham
apresentado propostas em preços abaixo do ofertado pela empresa presente. Destaque-se
que  o  presente  procedimento  licitatório  observou  também o  princípio  da  publicidade  ao
cumprir as determinações legais de publicação do instrumento convocatório deste certame.
Entretanto,  apesar  desta  publicidade,  apenas  um  licitante  se  mostrou  interessado  em
participar  do  certame.  Ademais,  é  evidente  que  a  realização  de  processos  de  licitação
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trazem custos  à  Administração.  Sendo assim,  avaliando  que houve  apenas  um licitante
interessado no certame e, considerando ainda os custos que um novo processo traria à
Administração, é perfeitamente admissível o julgamento favorável ao preço ofertado pela
empresa Comercial Buffon Combustíveis e Transportes Ltda. Ato contínuo, o envelope
contendo os documentos de habilitação da empresa foi aberto e os documentos rubricados
e  examinados  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e  licitante  presente.  Tendo  em  vista  a
classificação e habilitação,  a  Pregoeira declarou vencedora a empresa  Comercial  Buffon
Combustíveis e Transportes Ltda para o item 01 no valor de R$ 5,85 e item 02 no valor de
R$  1,99.  Intimado,  o  licitante  presente  não  manifestou  intenção  de  interpor  recurso.  O
processo será encaminhado à autoridade superior para homologação e adjudicação. Desde
já, os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados. Concluídos os trabalhos e nada
mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelos presentes.

Michelle Veiga
Pregoeira

Fabiola Fregonese
Equipe de Apoio

Livia  Vivian
Equipe de Apoio

Comercial Buffon Combustíveis e Transportes Ltda
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