
Estado de Goiás

1. Abertura da Sessão

Às 09h30mm do dia 7 de novembro de 2018 na sede da MAIRIPO
SAUDE. suo à RUA JOÃO MONOEL, QD 01 LT 10 ST CENTR , reuniram-se o pregoeiro
SINEZIO MESSIAS BERTOLlNI e os membros da equipe de Apoio, FRANCIELLE PEREIRA
ROSA, L1DIANE MARIA DA SILVA, FABIULA COSTA NEVES REZENDE, nomeados pelo
de reto 350/2018 de 2 de Janeiro de 2018, com base na Lei n? 10.520 Art. 3° Inciso IV §§ 1°, de
t .e julho de 2002, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão
Presencial N0 14/2018, tipo menor preço por item. Nenhuma empresa solicitou o edital
Inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de

credenclamento

Declarando aberta a fase de credenciam to o Pregoeiro solicitou aos seus representantes ue
apresentassem os documentos exigidos r:m Edital 014 de 23/10/20j8. Depois de analisados os
documentos pela Equipe de A~io, foram consideradas credenciadas as empresas a5ai"'Xo,cem

os respectivos represer1tahtes:

NÃOTECAR AUTOMOVEIS
ÀSSISTTEC.L rIDA

01 692.763/0001-03 RONALDO LUIZ ALVES 380.503.741-49

Em seguida o Pregoeiro solicitou que os interessados credenciados apresentassem a declaração
de pleno atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe d
ApoIo. os envelopes nO01 contendo a Proposta e o n? 02 contendo a habilitação. Aberto pela
Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, o Pregoeiro declarou encerrada a fase
de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos credenciados.

3. Entrega dos Envelopes

4. Propostas

~~~
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Abertos todos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro franqueou o acesso de todos ao
conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, o Pregoeiro 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 N0 1 _Aquisição de 01 (um) Veículo automotor O KM, passageiros com capacidade de
07 lugares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município

de Mairipotaba-GO

. 1 _Veículo de passageiros/fabricação nacional novo/ano de
fabricação 2018/ Potencia Mínima 125 CV/com capacidade
mínima de 7 lugares/Flex Álcool/Gasolina/4P/Capacidade do
porta-Y1alas (litros) 580/Tanque de combustível (litros):
6Q/Numero de Marchas: 5 a frente e 1 à ré/Apoios de cabeça

) com regulagem de altu alAr-condicionado/Banco
central retràtil de 3

Quantidade; 1·

de vidro

5. Etapa de Lances

CNPJ MARCA
VALOR PROPOSTACLASS.
UNIT.ORDEMPROPONENTE

1
PINHEIRO'S VICULOS01.692763/0001-FIAT/OOBLOLTOA 03 ESSENCE 91.800,00 91.800,00

TECAR AUTOMOVEIS37.832.037/0001-FIAT/OOBLO -
E ASSISTTEC LTOA 96 ESSENCE 93.800,00, 93.800,002
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Declarou o Pregoeiro aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas
classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante

classificado com maior preço a inauguração das 'rodadas.

5.1.1. ITEM 1 _Veículo de passageiros/fabricação nacional novo/ano de fabricação 2018/
Potencia Mínima 125 CV/com capacidade mmima de 7 lugares/Flex:
Álcool/Gasolina/4P/Capacidade do porta-malas (litros): 580/Tanque de combustível (litros):
60/Numero de Marchas: 5 a frente e 1 à ré/Apoios de cabeça traseiro (3) com regulagem de
altura/Ar-condicionado/Banco traseiro bipartido (inclui cinto traseiro central retrátil de 3
pontos)/Banco traseiro rebativel/Barras longitudinais no teto/Bolsa porta-objeto nas portas
dianteiras/Bolsa porta-revista no encosto dos bancos dianteiros/Brake lightlCalotas

rais/Chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das porta/Cinto de
segurança dianteiro retráteis de 3 pontos com regulagem de altura/Cinto de segurança
laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos/Computador de
Bordo/Console Central com porta-objeto e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)/Conta
giros/Desembaçador de vidro traseiro temporizado/ Direção hidráulica/Contr

TEM 1 _~&Ículo de passageiros/fabr~ çáo nacional novo/ano
de fabricação 2018/ Potencia Mínima 112 CV/com capacidade
minima de 7 lugares/Flex: ÁlcooI/Ga~0Iina/4P/Capacidade do
porta-malas (litros): 580/Tanque de combustível (litros):
60/Nurnero de Marchas: 5 a frente e :1 à. ré/Apoios de cabeça
traseiro ~ fi : I e e altura r-'condicionaoo/Banco
traseiro tY á id • ~F'l!tl CSlr:1tO ~v. JÚIl te trai re fi' ti "t:i"!"'T"'fr~--- L..L..LL...A.J...::Ã.J

pontos)/Banco traseiro rebatível/Barras longitudinais no
t to/Bolsa porta-objeto nas portas dianteiras/Bolsa porta-revista

encosto dos bancos dianteiros/Brake light/Calotas
integrHtst<a av t G-8 'w"ite om telecomando para abertura e
fechamento das poftalClnto de segurança dianteiro retráteis de
3 pontos com regulagem de altura/Cinto de segurança laterais
traseiros retrátcrs de 3 pontos e central fixo de 2
pontos/Computador de Bordo/Console Central com porta-objeto
e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)/Conta
glroslOesembaçador de vidro traseiro temporizado/ Oireção

hldráulica/Contr

Quantidade: 1

1 1 PINHEIRO'S VICULOS LTOA
01.692.763/0001-
03

LANCE
RODADA CLASS. EMPRESA

CNPJ

~~
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TECAR AUTOMOVEIS E 37832.037/0001- 91.700,00
2 ASSISTTEC LTOA 96

PINHEIRO'S VICULOS LTOA
01.692.763/0001- 90.900,00

2 03

TECAR AUTOMOVEIS E 37.832.037/0001- 91.000,00
2 2 ASSIST.TEC.LTOA 96

3 1 PINHEIRO'S VICULOS LTOA
01.692.763/0001- 90.500,00
03

3 2
TECAR AUTOMOVEIS E 37.832.037/0001- 90.800,00

ASSISTTEC.L TOA 96

1 PINHEIRO'S VICULOS LTOA
01.692.763/0001- 90.200,00

4 03

TECAR AUTOMOVEIS E 37.832.037/0001- 90.400,00
ASSIS~.TEC LTOA 96

01.692.763/0001-
03

6 1 PINHEIRO'S VICULOS LTOA
01.692.763/0001-
03

89.700,00

_- -- _, _- - - - -- - - - _-
37.832037/0001- 89.900,00TECAR AUTOMOVEIS E

ASSISTTEC LTOA 96

7 1 PINHEIRO'S VICULOS LTOA
01692763/0001-
03

89500,00

7 2
TECAR AUTOMOVEIS E

ASSISTTEC LTOA

37.832.037/0001-
96

89.600,00

8 1 PINHEIRO'S VICULOS LTOA
01.692.763/0001-
03

89.200,QO

8 2
TECAR AUTOMOVEIS E 37.832.037/0001-

ASSISTTEC.L TOA 96

dt;Q'I~
4
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PRE

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

Não havendo mais interessados em oferecer lance, o(a) Pregoeiro(a) declarou encerrada a fase,
passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou

10 PINHEIRO'S VICULOS LTOA

CNPJ/CPF NEGOCIAÇÃO

01.692.763/0001-03 88.500,00
CLASS. EMPRESA

6. Habilitação

Após a clasSificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de
habilitação das primeiras colocadas, tendo o Pregoeiro e a Equipe de Apoio facultado a todos
Interessados a verificação da documentação. An isada a documentação o Pregoeiro cons] rou:

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

EMPRESA CNPJ/CPF SITUAÇÃO MOTIVO

PINHEIRO'S
VICULOS LTOA 01.692763/0001-03

Aprovado

7. Recursos

a classificação definitiva dos vencedores, o Pregoeiro avisou que o licitante que quisesse
rpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua

intenção, que seria registrada no final da ata

Nenhum participante manifestou intenção de recorrer

. E;ncerramento de Sessão

Nada mais havendo a tratar, o pregoeim da CPL encerrou a sessão, da qual, para ceastar.
lavrou-se a presente Ata que, lida e acha .a conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeim

da CPL e Comissão e pelos licitantes que Q quiseram

~~~
SIN~BERTOL1NI --

FABIULA COSTA NEVESREZENDE
Membro da Equipe de Apoio

6

-----LI~D~~~~--S-Ih-V-A--
Membro da Equipe de Apoio

~:bJ~::.:el, ~o.83, Centro, Fone: (64) 3604-1149, CEP75630-000, Mairipotaba-GO
. .malrlpotaba.go.gov.br - E-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br



DE MAIRIPOTABA
Estado de Goiás

INHEIRO'S VICULOS LTOA
RONALDO LUIZ ALVES

PROCURADOR

~~~~Q_L
TECAR AUTOMOVEIS E ASSIST.TEC.L TOA
RUBENS ANTONIO REZENDE RICARDO

PROCURADOR

7
Rua João Manoel, nO83, Centro, Fone: (64) 3604-1149, CEP 75630-000, Mairipotaba-GO
Web Site: www.mairipotaba.go.gov.br E-mail: prefeitura@mairipotaba.go.gov.br


