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ATA DE REALIZAÇAO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017
Sessão n° 002

Processo n°: 00014/2017.
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo executivo, tipo sedan, novo, 0 Km.
Às 14h, no dia 25 de outubro 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, THIAGO 

SIMPLÍCIO RODRIGUES 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, passando-se, de imediato, à fase de credenciamento. Após declarar 

aberta a fase de credenciamento, o Pregoeiro informou-nos que foi protocolada três 

Empresas que apresentaram os seguintes atributos: 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. Registra-se que a COMERCIAL 

DINÂMICA EIRELI apresentou para esta Comissão de Licitação acórdão enviado pelo 
TCM/GO dando conta de que a exigência da empresa ser concessionária de veículos 

para participar de licitação seria bastante rigorosa. Desse modo, a CPL protocolou o 

acórdão e juntou-o nos documentos da empresa em questão. Em tempo: foi aberta a 
palavra para as demais empresas cadastradas, todavia as mesmas não se 
manifestaram. 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\í/5 e 19/24, 
esquina com a Rua T 55, Setor Bueno Goiânia-Goiás CEP 74215-240.\Registra-se
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que as três 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. No 

credenciamento da TUDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, a mesma apresentou 

uma procuração com poderes dados ao Sr. Rogério Caetano de Almeida Neves, 
Administrador, casado, RG: 1457938 2a via SSP/GO e CPF: 350. 465.971-87 que por 

sua vez editou uma carta de credenciamento dada ao Senhor Cléber Soares dos 
Santos CPF 775.763.061-49 e RG 3171067 SSP /GO. Em tempo: os documentos 
pessoais do representante da TUDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA não estava 

anexo aos documentos apresentados, motivo pelo qual a CPL solicitou uma cópia e 
autenticou a mesma. Todavia, os poderes outorgados pela TUDO COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA não autorizam Sr. Rogério Caetano de Almeida Neves a 

substabelecer poderes ao Sr. Cléber Soares dos Santos. No tocante à identificação 

dos representantes legais das empresas foram verificados os Registros Geral, a 
procuração e o contrato social de todos os envolvidos. Diante dessas constatações, a 
COMERCIAL DINÂMICA EIRELI e TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

LTDA estão aptas a efetuarem lance. A CPL constatou que no Edital I e nas suas 

alterações posteriores foi omitido questão relevante, no que se trata dos acessórios 

do veículo, tais como: roda liga leve e emplacamento. A CPL levou essas questões 
supracitadas ao conhecimento dos envolvidos e esclareceu que o eventual 

oferecimento de tais acessórios será adicionado favoravelmente à empresa que 

ofertou. Os envelopes de propostas e documentação foram entregues, 

respectivamente. Dando seguimento, o pregoeiro solicitou que todos os envelopes 
das propostas fossem abertos e analisados pela CPL. A COMERCIAL DINÂMICA 
EIRELI apresentou proposta com as seguintes características: CHEVROLET Prisma 
- LT 1.4 Flex automático, 2017/2018, pacote R8L, com valor R$ 71.000,00. Observou- 
se que os requisitos e informações complementares estão contidos no anexo II, 

minuta de proposta. Fazendo, assim, parte integrante da sua oferta. A TUDO 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA apresentou proposta com asN eguintes 
características: CHEVROLET Prisma LT - 1.4 Flex automático,
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67.800,00. Observou-se que os requisitos e informações complementares estão 

contidos no rodapé da proposta. Fazendo, assim, parte integrante da sua oferta. A 
TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA apresentou proposta com as 

seguintes características: HONDA CITY - EX 1.5 Flex Automático, 2017/2017 com 

valor R$ 89.990,00. Todas as propostas apresentadas atenderam aos requisitos do 

Edital I e suas alterações posteriores. No que se refere à TUDO COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA e a TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA foi omitido, 

apenas, a cor do veículo. Todavia, os representantes se comprometeram a cumprirem 

a exigência de ser a cor prata. Anterior à fase dos lances foi aberta a palavra aos 

participantes: O representante da TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 

solicitou a desclassificação da proposta da COMERCIAL DINÂMICA EIRELI, por não 
atender disposto no item 6.1.10 do Edital I. Na réplica, a COMERCIAL DINÂMICA 

EIRELI solicitou, de igual forma, a desclassificação da proposta da TECAR MOTOR 
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, haja vista não ter identificado a assinatura no 

termo de declaração da empresa em questão. Após deliberação da Comissão foi 
acatada o pedido de desclassificação feito pela TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA para desclassificar a empresa COMERCIAL DINÂMICA EIRELI com 

seguinte fundamento no Edital I no Item 6.1.10. Assim, pois, a COMERCIAL 

DINÂMICA EIRELI foi desclassificada. No que diz respeito à solicitação de 

desclassificação da COMERCIAL DINÂMICA EIRELI para a TECAR MOTOR E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, considerou-se: estando o termo de compromisso 

assinado e devidamente autenticado pelo 5o Tabelionato de Notas de Goiânia -  Goiás, 
folhas 1 a 3, conforme previsão do item 5.1 do Edital I, motivo pelo qual, nega-se o 
questionamento para a possível desclassificação. A TECAR MOTOR E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA com seguinte fundamento no Edital I no Item 6.1.10 

solicitou, de igual forma, a desclassificação da proposta da TUDO COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA, a mesma foi atendida pelo pregoeiro e, consequentemente, houve 
desclassificação da SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
Restando, somente, a TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. A mesma

apresentou uma contraproposta com valor de R$ 84.00,00. Todàyia, a CLM não
\  ^aceitou esta contraproposta, haja vista que o lance extrapol; reço médio

do veículo estipulado no processo licitatório em questão. A ó o fato de
------------------------------------------------------------------_ ---------------------------  ,  _  _  .-------- A—
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que esse preço médio foi informado ao TCM, não havendo como infringir ao requisito 
do processo. A presente licitação foi considerada fracassada. Nada mais a tratar, deu- 

se encerrada a presente sessão às 16h:40min. Para constar, lavrou-se a presente Ata 

que, lida, vai devidamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e 
componentes presentes. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

go Simplicio Rodrigues
Assessor Jurídico

Denizé

ÓoUto êsL(9-[h£
Rodrigo dg) Oliveira Morais Fi
TECAR MOTOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

achado Miihomem
DINÂMICA EIRELI


