
oPREsEDEeMlRIPOTABA
DAPREFEITURA Estado de Goiás

EST DODE

1. Abertura da Sessão

Às 09h30min do dia 14 de maio de 2018 na sede do MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, sito
à RUA JOÃO MONOEL, QD 01 LT 10 ST CENTRAL, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) SINEZIO MESSIAS
BERTOLlNI e o(s) membro(s) da equipe de Apoio, FRANCIELLE PEREIRA ROSA, LlDIANE MARIA DA
SILVA, FABIULA COSTA NEVES REZENDE, nomeados pelo decreto 350/2018 de 2 de Janeiro de 2018,
com base na Lei nO10.520 Art. 3° Inciso IV §§ 1°, de 17 de julho de 2002, para realizar os procedimentos

tivos ao processamento do Pregão Presencial N° 9/2018, tipo menor preço por item. Nenhuma
empresa solicitou o edital. Inicialmente o(a) Pregoeiro(a) declarou aberta a sessão, passando-se de
imediato à fase de credenciamento.

2. Credenciamento

[declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou aos seus representantes que
apresentassem os documentos exigidos no Edital 009 de 26/04/2018. Depois de analisados os
documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os
respectivos representantes:

EMPRESA
1 •

CARDF VEICULOS E
ViÇOS LTDA NA

-O 04.621.624ioÕb3~JAN-IALBERTBA-CTÃZAR~r --- -~
49 DA COSTA 235.280.361-68

I. NÃO :16.900.062/0003-IEUREDESVIEIRA DE_I~_~L __jSOUSA JUNIOR
1460.868.896-00J

3. Entrega dos Envelopes

Em seguida o(a) Pregoeiro(a) solicitou que os interessados credenciados apresentassem a declaração de
pleno atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os
envelopes nO01 contendo a Proposta e o nO02 contendo a habilitação. Aberto pela Equipe de Apoio o
primeiro envelope contendo a proposta, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a fase de crede
passando-se à abertura das propostas dos credenciados.

4. Propostas
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Abertos todos os envelopes contendo as propostas, o(a) Pregoeiro(a) franqueou o acesso de todos ao
conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, o(a) Pregoeiro(a) e a
Equipe de Apoio passaram a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital, considerando
que todas as propostas estavam adequadas. Passou-se, então, à classificação da proposta de menor
preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela ou as 3 primeiras, ficando assim
classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de
valor:

LOTE N° 1 - Aquisição de 01 (um) Veículo automotor O KM, passageiros com capacidade de 16
lugares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Mairipotaba-GO.

M: 1 - Veículo de passageiros novo, ano de fabricação 2018, com
ca acidade mínima de 16 lugares, fabricação nacional, na cor prata,
'potência Mínima de 120 CV, diesel, volante de direção com ajuste de I
altura, direção hidráulica, porta corrediça, ar condicionado, vidro
elétrico, todas as janelas com vidro em degrade, estribo lateral
cro ado, Som com USB- OVO, com 4 caixas de som, Bluetooth e
onitor de LCD com no mínino 18 polegadas e equipamentos de
egurança exigidos pela legislação de trânsito e emplacamento por

'conta da contratada

IQuantidade: 1,0000

ORDEM PROPONENTE
r.----~---
MARCA
I

I

I

I

j----_ .._----,----~_.-
!VALOR IPROPOSTA ICLASS
IUNIT. .

1

2 PINHEIRO MOTOS LTDA :~~.552.307/00011REN~uLT 1183 000,000~183.000,00001 Sim

--- -- I --t--- -----t---
04.621.624/0003-RENAUL T 184.000,0000184.000,0000, Sim
49 I

3
TE~AR[i)1n \Y~I,~lrJuQr$E
ISERVIÇOS LTOA
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4.1. Desclassificação

5. Etapa de Lances

Oeclarou o(a) Pregoeiro(a) aberta a fase dos lances, convidando os autores das respe
classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitant
com maior preço a inauguração das rodadas.

5.1. LOTE 1 - Aquisição de 01 (um) Veículo automotor O KM, passageiros
lugares, para atender as necessidades da Secretaria Muni ipal de S
Mairipotaba-GO.
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5.1.1. ITEM1 - Veículo de passageiros novo, ano de fabricação 2018,com capacidade mínima de 16
lugares, fabricação nacional, na cor prata, potência Mínima de 120 CV, diesel, volante de direção
com ajuste de altura, direção hidráulica, porta corrediça, ar condicionado, vidro elétrico, todas as
janelas com vidro em degrade, estribo lateral cromado, Som com USB- OVO,com 4 caixas de som,
Bluetooth e monitor de LCO com no mínino 18 polegadas e equipamentos de segurança exigidos
pela legislação de trânsito e emplacamento por conta da contratada

------. .-- -~~--- --~-------------------- -----~r-~--·-----~-----------.- -,
ITEM: 1 - Veículo de passageiros novo, ano de fabricação 2018, com '
capacidade mínima de 16 lugares, fabricação nacional, na cor prata,
potência Mínima de 120 CV, diesel, volante de direção com ajuste de
laltura, direção hidráulica, porta corrediça, ar condicionado, vidro
'elétrico, todas as janelas com vidro em degrade, estribo lateral

ado, Som com USB- OVO, com 4 caixas de som, Bluetooth e
monitor de LCO com no mínino 18 polegadas e equipamentos de
segurança exigidos pela legislação de trânsito e emplacamento por
conta da contratada

]auantidade: 1,0000

ROOAE>AICLASS. IEMPRESA
- -I

. NAVESA VEICULOS LTOA

t,-

ICNPJ LANCE

16.900.062/0003-
165.00000001

iPINHEIRO MOTOS LTOA

151I--~ )1:1-'~- - - -
~~.552.307/0001- 170.000,0000

1

2 1 NAVESA VEICULOS LTOA
+~.- -~--- -_._._---
1;~.900.062/0003-: 163.000,0000

;WltNI"IBIROMOTOS LTOA 09.552.307/0001-
,lO

3
-i----- -- -~- -- - - - ---~----l
NAVESA VEICULaS LTOA :16.900.062/0003-
I :51
I

164.900,0000

-_.J
160.000,00001

4 NAVESA VEICULaS LTOA
I
,16.900.062/0003-

151 I
-~-- - _ - _L _
:09.552.307/0001-

2.000,0000

--1
3 2 PINHEIRO MOTOS LTOA

_L_. __~_ .• ~

i09.552.307/0001- ,
70

4 2 IPINHEIRO MOTOS LTOA 159.900,0000
I

5 1 :NAVESA VEICULaS LTOÃ - - 16~900. /0003~- - tsr.ôôõ.coco
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,

------:09.552.307/0001-1
70 I

I
16.900.062/0003-
51

109.552.307/0001-

170
----116.900~ci627õ003-

51

5 2 PINHEIRO MOTOS LTOA . 158.900,0000

6 NAVESA VEICULaS LTOA 155.000,0000

6
-~-~--i --- ~._--- ---
2 PINHEIRO MOTOS LTOA I

156.900,0000'
I

7 1 NAVESA VEICULaS LTOA 155.000,0000

09.552.307/0001-
170 I
I

-~-__j _ _ _ _ i

156.900,00007 Desistente IPINHEIRO MOTOS LTOA

5.1.1 a. Direito Preferência

ao houve Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% do menor preço lançado
deixando, assim, de instaurar a fase do direito de preferência.

5.1.1 b. Negociação Direta

encerrada a fase,

CLASS.

NAVESA VEICULOS LTOA 116.900.062/Õ003-=sfJI--- f55.00ó~600cil
._--'-----------_ ..- .._---- _ .._ ....__ ........_--

Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação
das primeiras colocadas, tendo o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a
verificação da documentação. Analisada a documentação o Pregoeiro(a) considerou:

EMPRESA ·CNPJ/CPF :SITuA'ÇAÓ -----"" MOTIVo" ---
I ,

--_ ~--------+------~~-
NAVESA VEICULaS LTOA 1~~·900.062/0003-i Aprovado

-------------------------1.. 1 ~ .L ..__

7. Recursos

Após a classificação definitiva dos vencedores, o(a) Pregoeiro(a) avisou que 'citante que quisesse
interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivada ente a sua intenção, que
seria registrada no final da ata. ~ ~ \\) ~~
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Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.

8. Encerramento de Sessão

Nada mais havendo a tratar, o(a) pregoeiro(a) da CPL encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se
a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo(a) Pregoeiro(a) da CPL e
Comissão e pelos licitantes que o quiseram.

9. Observações-

~~
SIN~~BERTOLlNI

Pregoeiro

F~AROSA
10 Secretário

INHEIRO MOTOS LTOA
RONALDO LUIZ ALVES

PROCURADOR

TECAROF VEIC
JANIALSERT SAL

PROCU
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