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Anexo I - Minuta da Ata de Sessão Pública  Pregão Eletrônico n° 288/2014 – 1º Republicação 

Aos 02 (dois) dias do mês de março de 2015, reuniram-se a Pregoeira da Secretaria Municipal de 

Administração e a Equipe de Apoio, para em atendimento às Disposições contidas na Lei Federal n°10.520 

de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, procederem a análise dos autos relativos a este pregão 

eletrônico, com o objetivo julgar e adjudicar a licitação em questão, cuja sessão de abertura ocorreu no dia 

05/01/2015, às 9 horas. Encerrada a disputa de lances, contatou-se que os lotes 01 e 02 ficaram acima dos 

valores estimados no processo. Assim, os autos foram remetidos ao órgão de origem para realização de 

novas cotações. Diante das novas cotações verificou-se a necessidade de negociação dos lotes 01 e 02, em 

virtude do valor ofertado se mostrar acima do praticado no mercado. Deste modo, foram realizadas 

negociações com a empresa vencedora, obtendo-se êxito na negociação. Sendo assim, diante da ausência 

de intenção de recursos os lotes ficam adjudicados à empresa vencedora, conforme planilha em anexo: 

TECAR AUTOMÓVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. 

LOTE ITEM UNID. QTDE. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 
01 Unid. 04 

Veículo Automotor, tipo passeio:  
• Zero km;  
• 05 portas;  
• Bicombustível;  
• Capacidade mínima 05 

passageiros;  
• Cinto de segurança de três pontos 

na dianteira e traseira;  
• 05 marchas;  
• Pintura na cor branca;  
• Potência do motor mínima 1.0 8V;  
• Rodas de no mínimo aro 13;  
• Para choque na cor da carroceria;  
• Tapetes de borrachas;  
• Capacidade mínima do bagageiro 

270 lts;  
• Garantia mínima de 24 (vinte e 

quatro) meses, sem limite de 
quilometragem para defeito de 
fabricação e montagem em 
componentes internos e de motor e 
transmissão.  

R$         

29.250,00 

R$  

117.000,00 

02 
01 Unid. 01 

Veículo Automotor, tipo furgão:  
• Zero km;  
• Bicombustível;  
• Capacidade mínima 02 

passageiros;  
• Cinto de segurança de três pontos;  
• 05 marchas;  
• Pintura na cor branca;  
• Potência do motor mínima 1.4 8V;  
• Rodas de no mínimo aro 13;  
• Iluminação no compartimento de 

carga;  
• Tapetes de borrachas;  
• Capacidade mínima de carga 650 

kg; 
• Garantia mínima de 24 (vinte e 

quatro) meses, sem limite de 
quilometragem para defeito de 
fabricação e montagem em 
componentes internos e de motor e 
transmissão.  
 

R$         

45.350,00 

R$     

45.350,00 



 
Secretaria Municipal de Administração  

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900 
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315 
 

Valor Total da Licitação  
R$ 

162.350,00 

 

Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com a lavratura desta 

ata que, após lida e achada conforme, vai assinada, e posteriormente submetida à apreciação da autoridade 

superior, para, se assim entender e concordar, promover a Homologação dos objetos licitados às empresas 

vencedoras. Esta minuta será publicada no site www.goiania.go.gov.br.  

 

Mônica Luiza Vicznevski 

Pregoeira 

 

 

Cristiane Pires Lima Soares 

Equipe de Apoio 

 


