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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2017
Sessão n° 003

Processo n°: 00014/2017.
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo executivo, tipo sedan, novo, 0 Km.

Às 14h, no dia 10 de novembro de 2017, reuniram-se na sala de Reunião da Câmara 

Municipal de Ipameri - Estado de Goiás, o Pregoeiro PAULO SÉRGIO DOS SANTOS 

e os membros da Equipe de Apoio: HUGO WALTER CARNEIRO, ÁBDON ALVES 

FERREIRA NETO e DENIZE SCHMALTZ MONÇÃO MENDES designados pelas 

seguintes portarias: n° 004/2017, de 04/01/2017 e n° 014/2017, de 13/02/2017, nos 

termos do art. 3o da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Municipal n° 

2.079, de 23 de dezembro de 2002, Decreto Municipal n° 3.270, de 28 de novembro 

de 2005 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto Federal 

n° 3555/00 e demais condições fixadas no edital, para realizar os procedimentos 

relativos ao processamento do PREGÃO PRESENCIAL n° 001, tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM -  Processo n° 00014/2017. Inicialmente, o Pregoeiro declarou aberto o 

presente pregão e, em seguida, discorreu sobre o recebimento de um envelope 

lacrado cujo emissor é: COMERCIAL DINÂMICA EIRELI, CNPJ 23.227.868/0001-24, 

situada na Rua 104 n° 97 Quadra F22, lote 11, Loja 10 Setor Sul- CEP 74.083-300, 

Goiânia -  Goiás. O mesmo foi protocolado nesta Casa de Leis no dia 06/11/2017, às 

13h. Registra-se que não constava, na parte externa do envelope, qualquer menção 

sobre o conteúdo do mesmo. Diante disso, a Comissão decidiu abrir o referido 

envelope no dia da licitação e na presença dos envolvidos. Isso posto, às 14h15min, 

foi aberto o envelope e foi constatado que se tratava de um pedido de impugnação do 

Edital I. Registra-se que se trata de impugnação ao: “Anexo I -  TERMO DE 

REFERÊNCIA, item I -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, [...]” “[...] 7 DECLARAÇÕES 

e COMPROVAÇÕES a. Os fornecedores do veículo deverão comprovar a 

representação e distribuição do fabricante, ...” O fundamento transcrito está no Artigo 

3o § 1o inciso I, da Lei n° 8666/93. Diz ainda que prosseguindo o feito sem análise 

desta impugnação feriria o princípio da isonomia, pedindo a impugnante para declarar 

nulo item indicado, consequentemente, refazer todo o certame. Em face dos princípios
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do contraditório e da ampla defesa foi dada a palavra ao representante da empresa 

TUDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 09.102.044/0001 -  com sede na 

Avenida Mutirão quadra 102, Lote 1/5 e 19/24, esquina com a Rua T 55, Setor Bueno 

Goiânia-Goiás CEP 74215-240: “O representante da COMERCIAL DINÂMICA 

EIRELI participou do último certame, conforme Ata constante no processo, e abriu 

mão de qualquer recurso”. Assim sendo, a comissão reuniu-se para deliberar a 

respeito da impugnação, foi decidido que a impugnação, além de não cumprir os 

requisitos formais de admissibilidade, ainda no mérito, não deve ser atendida: a 

fundamentação transcrita pelo impugnante pois está totalmente contrária às normas 

da licitação na modalidade pregão. Inicialmente, o § 11 do mesmo Artigo indica que: 

os Editais de licitação para contratação de bens, serviços, obras etc. poderão, 

mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado 

promova em favor da administração aqueles por ela indicados. Por outro lado, o edital 

não foi alterado, restando crer que tendo o impugnante aberto mão de impugná-lo, em 

momento oportuno, restou pleclusivo. Vale ressaltar que o Artigo 63 da Lei 9784/99, 

que: trata de recurso de processo administrativo. O mesmo diz que o recurso não será 

conhecido quando desrespeitas as formalidades legais e do Edital I. Isso posto, a 

Comissão decidiu conhecer do recurso e negar-lhe o provimento. Registra-se que o 

presente recurso supracitado será arquivado fora dos autos do processo. Passou-se, 

então, à fase do credenciamento. Após declarar aberta a fase de credenciamento, o 

Pregoeiro informou-nos que foi protocolada duas Empresas que apresentaram os 

seguintes atributos: TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, CNPJ 

11.133.229/0001-10 com sede na Avenida E n° 1240 Setor Jardim Goiás Goiânia- 

Goiás CEP 748100-30. TUDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 

09.102.044/0001 -  com sede na Avenida Mutirão quadra 102, Lote 1/5 e 19/24, 

esquina com a Rua T 55, Setor Bueno Goiânia-Goiás CEP 74215-240. Registra-se 

que as duas empresas cadastradas possuem autenticação eletrônica em seus 

contratos sociais, de acordo com as leis vigentes. Observou-se que a TECAR MOTOR 
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA está com assinatura digital anterior a 2017, todavia 

seu representante justificou que não houve qualquer alteração posterior à 

autenticação, fato que poderá ser conferido no site da junta comercial. Após abertura 

do envelope de habilitação e credenciamento da TUDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS
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LTDA, a mesma apresentou uma procuração com poderes dados ao Sr. Cleber 

Soares dos Santos, Vendedor, casado, RG: 3171067 - 2a via, SSP/GO e CPF: 

775.763.061. Após análise, constatou-se que os requisitos de habilitação, procuração 

e credenciamento foram atendidos, o representante, igualmente, apresentou os 

documentos exigidos. Sequencialmente, procedeu-se a abertura do envelope de 

habilitação e credenciamento da TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 

Após análise, constatou-se que os requisitos de habilitação e credenciamento foram 

atendidos, não há representante para fins de lance. Todavia, registra-se que a 

declaração de assistência técnica não foi chancelada pelo executivo de vendas, 

devendo, assim, ser suprida tal irregularidade no caso da mesma ser vencedora do 

certame. Feito isso, registra-se que os envelopes de habilitação e credenciamento 

serão arquivados nos autos do processo. Dando sequência, a Comissão tomou posse 

dos envelopes com as respectivas propostas de preço e documentação e, passou-se, 

então, para abertura dos mesmos: A TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

LTDA apresentou proposta com as seguintes características: RENAULT, LOGAN 

DYNAMIQUE -1 .6  Flex Automatizado, 2017/2018, com valor R$ 65.500,00. A TUDO 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA apresentou proposta com as seguintes 

características: CHEVROLET Prisma LT -1 .4  Flex automático, 2017/2018, com valor 

R$ 67.800,00. Após análise de ambas as propostas, constatou-se na ficha técnica da 

proposta da TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA que o carro não é 

automático e sim automatizado. Diante disso, a comissão realizou uma pesquisa, via 

web, constando que o carro automatizado possui características positivas em relação 

ao carro automático. Diante disso, a comissão admitiu que para administração pública 

este atributo é bastante conveniente para o que se propõe com o carro que será 

adquirido. Em outra análise, pontuou-se sobre o sistema de freios de ambos os 

veículos: TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA freios abs e a TUDO 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA abs com ebd. Assim sendo, constatou-se que a 

TUDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA preencheu todos requisitos do Edital I, 

comprometendo-se, ainda, a suprir eventual inclusão das especificações contidas no 

Edital I, Anexo I Itens 1 e 2. Por outro lado, a TUDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
não cumpriu com as exigências do Edital I, no que se refere aos freios abs com ebd. 

Sequencialmente, após analisar as propostas, a Comissão resolveu desclassificar a
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TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA por não atender o Edital I no que 

se refere aos freios. Classificou-se, assim, a TUDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

que se habilitou para efetuar lance no presente certame: o representante efetuou a 

seguinte proposta: reduzirá em R$800,00 o preço da proposta inicial mais o tanque 

de combustível cheio, concretizando o seguinte valor R$ 67.000,00, onerando em 4% 

(quatro por cento) o valor do Edital I, o que se justifica tendo em vista que: da primeira 

sessão licitatória de 05/10/2017 até a presente data se passaram dois meses, fazendo 

jus à oscilação de preço do bem licitatório. A TUDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

abriu mão de qualquer recurso, por consequência a Comissão homologa vencedora 

adjudicando o bem objeto de licitação, declarando-se vencedora a TUDO COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, com pagamento previsto para cinco dias úteis, transferência 

para a conta corrente n° 416350 Ag. 4378 - Banco Itaú TUDO COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA CNPJ 09.102.044/0001. O representante afirmou que em até 

quinze dias, a contar da presente data, o carro estará disponível para Câmara 

Municipal de Ipameri. Os demais trâmites administrativos, como: nota de empenho, 

pagamento, assinatura do contrato serão nos termos da Lei. Nada mais a tratar, deu- 

se encerrada a presente sessão às 16h01min. Para constar, lavrou-se a presente Ata 

que, lida, e devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e componentes


