
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL nº 4/2019
Processo Administrativo nº 066/2019
Sessão: 1
Objeto: Aquisição de 2 (dois) veículos hatch, zero km, cor preta, flex.
Tipo: Menor Preco Global

PREÂMBULO

Na data de 25 de setembro de 2019, às 10:00 horas, o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio,
composta na lista abaixo:

Portaria Data Nome Cargo CPF RG
71 10/09/2019 Mauracy Moraes de Oliveira Pregoeiro 122.502.588-56 21.199.462-5
71 10/09/2019 Paulo de Tarso Neves de Aquino Equipe de Apoio 069.257.968-03 57.018.617-1
71 10/09/2019 Simone Ghilardi Rocha Capuzzo Equipe de Apoio 062.751.448-07 14.436.451-7

Reuniram-se na Sala das Comissões Vereador Dr. Armando Euzebio para a Sessão Pública
de julgamento do Pregão em epígrafe.

Iniciados os trabalhos o Pregoeiro(a) comunica aos  presentes que a sessão pública será
transmitida ao vivo, na forma da Lei Municipal nº 4.754, de 28/02/2018.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pelo Sr(a). Pregoeiro(a) e, constatando a presença de
interessado(s) à sessão, teve início o credenciamento do(s) participante(s), consistindo no
exame dos documentos oferecidos pelo(s) interessado(s) presente(s), visando a
comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos
demais atos de atribuição da(s) Licitante(s), conforme lista de credenciado(s) abaixo:

Código
Lances

Proponente / Fornecedor
Representante

Tipo Empresa
CPF

CNPJ
RG

Preferência de
contratação (art. 44 da
LC 123/2006)

247
Sim

ARACAI VEICULOS LTDA
Thiago Felipe de Albuquerque

LTDA
312.487.588-54

70.944.681/0001-21
43.162.252

Não

1929
Sim

PM CAR MERCANTIL EIRELI
Fábio Pierroni

ME
152.170.068-03

32.623.733/0001-79
27.454.277-8

Sim

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento e registra que não houve
proposta encaminhada pelos Correios.
Ao término do credenciamento, o Sr(a) Pregoeiro(a) auxiliado pela Equipe de Apoio recebeu
a(s) declaração(ões) da(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente aos requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo, respectivamente, a
Proposta e os Documentos de Habilitação.
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REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Ato contínuo foi(ram) aberto(s) o(s) Envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) e, com a
colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o(a) Sr(a). Pregoeiro(a) procedeu a análise
da(s) proposta(s) escrita(s), com o objetivo de verificar se tal(is) proposta(s) atendia(m) aos
requisitos do Edital, passando, em seguida, ao exame da compatibilidade em relação ao
objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade da(s) proposta(s),
o(a) Sr(a). Pregoeiro(a) passou a selecionar a(s) Licitante(s) que participará(ão) da etapa de
lance(s) em razão do(s) preço(s) proposto(s), conforme lista de classificação da(s)
proposta(s) escrita(s) apresentada(s) a seguir:

Item
1
Classif. Código

Descrição
Proposta para todos os itens
Proponente / Fornecedor Valor Total

Status
Lance

1 1929 PM CAR MERCANTIL EIRELI 123.280,00 Classificado   
S

247 ARACAI VEICULOS LTDA
Motivo: Não constou na proposta os itens de acordo com o Termo de
Referência: tração, freio dianteiro a disco ventilado, freios ABS, Rodas aro
15", alarme antifurto, sensores de estacionamento traseiro, conexão
bluetooth, conexão USB, espelhamento da tela celular

123.000,00 Desclassifica
do
Não constou
na proposta
os itens de
acordo com o
Termo de
Referência:
tração, freio
dianteiro a
disco
ventilado,
freios ABS,
Rodas aro
15", alarme
antifurto,
sensores de
estacionamen
to traseiro,
conexão
bluetooth,
conexão
USB,
espelhamento
da tela celular

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o(a) Sr(a). Pregoeiro(a) convidou, individualmente, o(s) autor(es) da(s)
proposta(s) selecionada(s) a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de
ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item
1
Rodada Nº

Lance
Código

Descrição
Proposta para todos os itens
Proponente / Fornecedor % Desconto Vlr. Lance

Tot.
Situação

1929 PM CAR MERCANTIL EIRELI 0,00 123.280,00 Finalizado           
1929 PM CAR MERCANTIL EIRELI 1,04 122.000,00 Negociado            
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SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação, a(s) oferta(s) foi(ram)
classificada(s), conforme lista de situação do(s) item(ns):

Item
Código

Descrição
Proponente / Fornecedor Melhor Preço Situação

1
1929

Proposta para todos os itens
PM CAR MERCANTIL EIRELI 122.000,00 Fracassado

SESSÃO FRACASSADA 

Analisada a proposta da empresa Aracaí Veículos Ltda, o(a) Pregoeiro(a constatou que a
mesma foi apresentada em desacordo com as exigências do Edital no que diz respeito ao
Termo de Referência:  tração dianteira, freio dianteiro a disco ventilado e traseiro a tambor,
freios ABS, Rodas aro 15", alarme antifurto, sensores de estacionamento traseiro, conexão
bluetooth, conexão USB, espelhamento da tela do celular.

Em relação a documentação da empresa PM CAR Mercantil EIRELI, o(a) Pregoeiro(a)
constatou que faltou apresentar a declaração constante da alíne " b" do item 9.4.1,
Documentação - Outras Comprovações.

Em face da ocorrência, o(a) Pregoeiro(a) declarou a presente licitação fracassada e fixa
prazo, nos termos do § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, para as empresas
participantes reapresentarem novas propostas em Sessão Pública, em 08/10/2019, às
09h00, na Sala das Comissões Vereador Armando Euzébio, nesta Casa de Leis.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o(a) Sr(a). Pregoeiro(a) declara encerrada a sessão às 12:40 horas.

Em seguida, foi lavrada a presente Ata dos Trabalhos, que segue assinada pelo Sr(a).
Pregoeiro(a), juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelo(s)
representante(s) da(s) Licitante(s) presente(s) que assim o desejar(em).

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

O Pregoeiro faz contar na Ata dos trabalhos que devolveu o Envelope nº 02 - Habilitação
atendendo a pedido do representante da empresa Aracaí Veículos Ltda.

O Pregoeiro registra que os representantes das empresas se ausentaram antes do término
desta Sessão Pública, às 12:15 horas, em concordância com os Membros da Comissão,
sendo informados que a presente Ata, em inteiro teor, estará disponível no site:
www.camarasaoroque.sp.gov.br, no período da tarde.
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ASSINAM

Comissões / Portarias:

________________________________________
Mauracy Moraes de Oliveira
Cargo: Pregoeiro

________________________________________
Paulo de Tarso Neves de Aquino
Cargo: Equipe de Apoio

________________________________________
Simone Ghilardi Rocha Capuzzo
Cargo: Equipe de Apoio

Proponente(s):

________________________________________
Representante: Thiago Felipe de Albuquerque
CPF.: 312.487.588-54
RG.: 43.162.252
Empresa: ARACAI VEICULOS LTDA

________________________________________
Representante: Fábio Pierroni
CPF.: 152.170.068-03
RG.: 27.454.277-8
Empresa: PM CAR MERCANTIL EIRELI
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