
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 53392474/2013)

 

     Às 10:02:11 horas do dia 06/03/2014 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). ANA PAULA SALVIANO CAMPOS, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 53392474/2013 - 2014/063/2014 que tem por objeto Aquisição de

veículos automotores, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social  SEMAS,

conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Veículo Automotor, tipo van.

Lote (2) - Veículo Automotor, tipo passeio.

Lote (3) - Veículo Automotor, tipo sedam.

    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Veículo Automotor, tipo van.

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/03/2014 08:35:00:700 TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA  R$ 139.000,00

05/03/2014 10:19:08:223 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMEN J.C.B.
GARCIA -  R$ 140.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/03/2014 10:29:41:332 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA  R$ 350.000,00

01/03/2014 11:03:52:101 BELCAR VEICULOS LTDA  R$ 327.800,00

05/03/2014 16:48:44:989 CEVEL CECILIO VEICULOS LTDA  R$ 319.950,00

06/03/2014 08:35:00:700 TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA  R$ 299.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/03/2014 10:29:41:332 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA  R$ 40.000,00

01/03/2014 11:03:52:101 BELCAR VEICULOS LTDA  R$ 40.350,00

05/03/2014 16:48:44:989 CEVEL CECILIO VEICULOS LTDA  R$ 37.867,00

06/03/2014 08:35:00:700 TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA  R$ 43.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance



Lote (2) - Veículo Automotor, tipo passeio.

Lote (3) - Veículo Automotor, tipo sedam.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 06/03/2014, às 11:00:33 horas, no lote (1) - Veículo Automotor, tipo van. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/04/2014, às 14:18:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2014, às 14:18:14 horas, no lote (1) - Veículo Automotor, tipo van. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da documentação e nova cotação ficam as empresas arrematante declaradas

vencedoras. No dia 23/04/2014, às 14:55:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2014, às 14:55:42 horas, no lote (1) - Veículo Automotor, tipo van. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

decurso do prazo recursal fica o lote adjudicado a empresa vencedora. No dia 23/04/2014,

às 15:00:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2014, às 15:00:11 horas, no lote (1) - Veículo Automotor, tipo van. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para

colocar valores corretos de acordo com a proposta. No dia 23/04/2014, às 15:02:50 horas, a

06/03/2014 10:48:04:773 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMEN J.C.B.
GARCIA -  R$ 126.990,00

06/03/2014 10:41:32:215 TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA  R$ 127.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/03/2014 10:35:29:073 TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA  R$ 30.600,00

06/03/2014 10:32:25:524 CEVEL CECILIO VEICULOS LTDA  R$ 30.750,00

06/03/2014 10:30:24:798 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA  R$ 30.990,00

06/03/2014 10:11:41:987 BELCAR VEICULOS LTDA  R$ 32.780,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/03/2014 10:41:31:205 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA  R$ 36.390,00

06/03/2014 10:41:21:541 CEVEL CECILIO VEICULOS LTDA  R$ 36.490,00

06/03/2014 10:41:01:143 TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA  R$ 36.500,00

01/03/2014 11:03:52:101 BELCAR VEICULOS LTDA  R$ 40.350,00



situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2014, às 15:02:50 horas, no lote (1) - Veículo Automotor, tipo van. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise dos documentos e nova cotação fica a empresa arrematante declarada

vencedora. Após negociação o valor foi reduzido. No dia 23/04/2014, às 15:08:02 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2014, às 15:08:02 horas, no lote (1) - Veículo Automotor, tipo van. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

decurso do prazo recursal fica o lote adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 23/04/2014, às 15:08:02 horas, no lote (1) - Veículo Automotor, tipo van. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIAL

DE MAQUINAS E EQUIPAMEN J.C.B. GARCIA - com o valor R$ 122.900,00.

 

    No dia 06/03/2014, às 11:00:37 horas, no lote (2) - Veículo Automotor, tipo passeio. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/04/2014, às 14:18:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2014, às 14:18:23 horas, no lote (2) - Veículo Automotor, tipo passeio. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da documentação e nova cotação ficam as empresas arrematante declaradas

vencedoras. No dia 23/04/2014, às 15:10:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2014, às 15:10:20 horas, no lote (2) - Veículo Automotor, tipo passeio. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

decurso do prazo recursal fica o lote adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 23/04/2014, às 15:10:20 horas, no lote (2) - Veículo Automotor, tipo passeio. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa TECAR

AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA com o valor R$ 289.000,00.

 

    No dia 06/03/2014, às 11:00:40 horas, no lote (3) - Veículo Automotor, tipo sedam. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/04/2014, às 14:18:37 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/04/2014, às 14:18:37 horas, no lote (3) - Veículo Automotor, tipo sedam. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da documentação e nova cotação ficam as empresas arrematante declaradas



vencedoras. No dia 23/04/2014, às 15:10:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/04/2014, às 15:10:38 horas, no lote (3) - Veículo Automotor, tipo sedam. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após

decurso do prazo recursal fica o lote adjudicado a empresa vencedora.

 

    No dia 23/04/2014, às 15:10:38 horas, no lote (3) - Veículo Automotor, tipo sedam. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa

METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA com o valor R$ 33.990,00.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ANA PAULA SALVIANO CAMPOS

Pregoeiro da disputa

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA

Autoridade Competente

 

EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
02.918.639/0001-86 BELCAR VEICULOS LTDA

02.291.805/0001-67 CEVEL CECILIO VEICULOS LTDA

16.850.663/0001-35 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMEN J.C.B. GARCIA -

05.035.532/0001-88 METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

37.832.037/0001-96 TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA


