
ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
CNPJ. 01.612.067/0001-08 

PREGÃO N° 00I12022ICPLIPMFF 
PROCESSO N° 021/2021/SEMAF 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de forma parcelada de combustíveis, do tipo: gasolina, óleo diesel 510 e 
lubrificantes, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e suas 
unidades administrativas. 

DATA DE ABERTURA: 25101/2022 
LISTA DE PRESENÇA:  

LICITANTES CREDENCIADOS: 

EMPRESA LICITANTE ASSINATURA 

01. R. E CAVALCANTE E CIA LTDA - ME, 
CNPJ: 10.604.83010001181 - Representante: 
Rosa Ferreira Cavalcante RG: 1513122 
SESP/MA, CPF: 402.806.913-00 
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ATA DA REUNIÃO PARA RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO 
NÚMERO UM, ANO DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois na sala de sessões da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão, localizada á Av. 
Resplandes, sln°, Vila Respiandes, Fernando Falcão, Estado do Maranhão, reuniu-se o Pregoeiro, 
Sr. GILMAR MACIEL RIBEIRO (Pregoeiro) e a equipe de apoio, constituída por GEOVANA 
SANTIAGO ALMEIDA e ANOVALDA CHAVES FREITAS, nomeados através da Portaria 002/2022, 
para recebimento dos envelopes do PREGÃO NUMERO UM, ano dois mil e vinte e dois, com a 
finalidade de selecionar a melhor proposta para "Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de combustíveis, do tipo: 
gasolina, óleo diesel SIO e lubrificantes, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de 
Fernando Falcão e suas unidades administrativas". O Pregoeiro às nove horas declarou aberta a 
sessão solicitando aos interessados que apresentassem suas credenciais a Equipe de Apoio, que 
após análise dessa documentação, obedecendo os critérios estabelecidos no Edital, credenciou o 
representante indicado no ANEXO 1, sendo, então declara o encerramento da admissão, limitando-se 
o certame a 01 (um) licitante: R. F. CAVALCANTE E CIA LTDA - ME, inscrição do CNPJ 
10.604.830/0001-81, representada pela Sra.  Rosa Ferreira Cavalcante, RG: 1513122 SESP/MA, e 
CPF: 402.806.913-00. Sobre o comparecimento de uma única empresa à sessão pública, a colenda 
Corte do Tribunal de Contas da União já se posicionou no sentido de que não há impedimento á 
participação de um único licitante em licitações realizadas sob a modalidade Pregão Presencial: 

Quanto ao comparecimento de somente uma empresa ao pregão 
em tela, alinho-me à unidade técnica no sentido de que não há 
impedimento na legislação à conclusão da licitação, a menos que 

o edital contenha exigências restritivas ao caráter competitivo do 
certame, o que se verificou no caso (TCU: Acórdão 408/2008 - 
Plenário, DOU de 14/03/2008). 
Considerando-se que a apresentação de somente um licitante 

configura indicio, mas não evidência, de que a competitividade da 
licitação teria restado em alguma proporção prejudicada, realizou- 

se a ora combatida determinação. Note-se que o Tribunal não 
entendeu serem tais irregularidades bastantes para a anulação do 
contrato, nem que o comparecimento de apenas um licitante 

constitui qualquer tipo de óbice à contratação (TCU: Acórdão 
1316/2010—Primeira Câmara, DOU de 19/03/2010). 

No caso em análise, como as exigências foram consideradas legítimas, o comparecimento de 

apenas um licitante não constitui por si só impedimento para o andamento do certame. Está 
comprovada nos autos, a publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial do Estado do Maranhão - 

DOE/MA, bem como no Jornal O Imparcial e no Portal do Município de Fernando Falcão, em 
conformidade com o disposto no inciso 1 do art. 40  da Lei n. 10.520/2002: 

Art. 40  A fase externa do pregão será iniciada com a 
convocação dos interessados e observará as seguintes regras: 
- a convocação dos interessados será efetuada por meio de 

publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente fwderado 
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ou, não existindo, em jornal de circulação local, e 
facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da 
licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do 
regulamento de que trata o art. 20; 

Ato contínuo, o Pregoeiro registrou que a empresa R. E. CAVALCANTE E CIA LTDA - ME, 
comprovou a qualidade de Micro Empresa, nos termos da Lei Complementar 123/2006, e suas 
alterações. Em seguida, mediante chamada, o Pregoeiro solicitou que o licitante entregasse seus 
envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação. Rubricado os envelopes de habilitação, 
iniciou-se a abertura dos envelopes de Proposta de Preços, cujos preços foram lidos em voz alta para 
conhecimento de todos. O licitante R. E. CAVALCANTE E CIA LTDA - ME, apresentou proposta com 
o valor global de R$ 5.527.617,50 (cinco milhões quinhentos e vinte e sete mil seiscentos e 
dezessete reais e cinquenta centavos). Tendo em vista que somente um licitante apresentou 
proposta de preços conforme as exigências do Edital, não houve a etapa de lances, passando o 
Pregoeiro para a fase de negociação do valor ofertado, cujo resultado mostrou-se da seguinte maneira: 
R$ 5.526.796,75 (cinco milhões quinhentos e vinte e seis mil setecentos e noventa e seis reais 
e setenta e cinco centavos). Sendo o menor preço ofertado, e tendo sido analisada a aceitabilidade 
da proposta, declarou classificada no certame. Em seguida, iniciou-se a abertura do envelope de 
habilitação, onde foi verificado que a empresa atendeu a todas as exigências de habilitação do 
instrumento convocatório, sendo a empresa R. F. CAVALCANTE E CIA LTDA - ME, declarada 
classificada e habilitada no certame com o valor global de R$ 8.526.796,75 (cinco milhões 
quinhentos e vinte e seis mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos). O 
Pregoeiro comunicou ao licitante que abriu prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentar 
adequação da proposta com o menor preço ofertado. O Pregoeiro passou os documentos de 
credenciamento, Proposta de Preços e Documentos de Habilitação para a licitante credenciada e a 
Equipe de Apoio rubricar. Nada mais havendo a relatar, o Pregoeiro deu por encerrada a sessão, 
onde foi lavrada a presente Ata, que após lida e achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e 
pelos Membros da Equipe de Apoio e pelo representante credenciado. Fernando Falce, vinte e 
cinco de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

GILMAR MACIEL RIBEIRO (Pregoeiro Oficial) 	  

GEOVANA SANTIAGO ALMEIDA (Equipe de Apdo) @eza'L '  , 	e  

ANOVALDA CHAVES FREITAS (Equipe de Apoio) 	Qtjtyt2 dn"aCv-an  

LICITANTE: 	 - 

R. E CAVALCANTE E CIA LTDA - ME 	 _________ 
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