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ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Administração
Departamento de Compras

 
Pregão Presencial nº 027/2017

Às 09:00 do dia 26/06/2017, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em
atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é objeto da presente licitação a aquisição
de um veículo zero km, sendo que o mesmo deverá possuir as características mínimas, além dos acessórios obrigatórios por Lei, descritas no edital.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes
Publicado Limite de Impugnação Inicio da Sessão
05/06/2017 14:49 22/06/2017 09:00 26/06/2017 09:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001
Veículo Zero Quilômetro, de Fabricação Nacional, Ano de
Fabricação e Modelo No Mínimo 2017, Sedan, Com Demais
Características Conforme O Edital

52.000,00 1 UN Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
05/06/2017 Pp26AquisiaAoVeaculos
19/06/2017 InformaaAoPp0262017

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

19/06/2017 - 09:26 Numeração errada do
certame.

Bom dia. Em que pese tenha constado no sistema a numeração deste certame como PP nº 027/2017, a
numeração correta é a constante no edital, ou seja, PP nº 026/2017.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Marca Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001

Veículo zero quilômetro, de
fabricação nacional, ano de
fabricação e modelo no
mínimo 2017, sedan, com
demais características
conforme o edital

Felice Automoveis Ltda Grand Siena Attractive 1.4 Fiat 48.350,00 48.350,00

Propostas Enviadas
0001 - Veículo zero quilômetro, de fabricação nacional, ano de fabricação e modelo no mínimo 2017, sedan, com demais
características conforme o edital

Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Felice Automoveis Ltda 91.525.790/0001-84 26/06/2017 - 09:19:19 Grand Siena Attractive 1.4 52.000,00 Não
Pampeiro S.A Comércio de Automóveis 95.594.164/0001-09 26/06/2017 - 09:30:04 Voyage 1.6 Trendline 51.990,00 Não
Superauto Comércio de Veículos Ltda 88.632.369/0001-68 26/06/2017 - 09:35:07 Ford Ka + SE 1.5l Flex 48.500,00 Não

Lances Enviados
0001 - Veículo zero quilômetro, de fabricação nacional, ano de fabricação e modelo no mínimo 2017, sedan, com demais
características conforme o edital

Data Valor CNPJ Situação
26/06/2017 - 09:43:38 48.500,00 (proposta) 88.632.369/0001-68 Válido

26/06/2017 - 09:43:38 51.990,00 (proposta) 95.594.164/0001-09

Cancelado - Fornecedor Pampeiro apresentou o documento exigido
no item 8.2.4.1 do edital (Contrato de concessão ou declaração do
fabricante) em desacordo com o item 8.1. (documento em 1 via
original ou em cópias autenticadas), apresentando cópia simples.
26/06/2017 10:01:25

26/06/2017 - 09:43:38 52.000,00 (proposta) 91.525.790/0001-84 Válido
26/06/2017 - 09:43:51 48.450,00 91.525.790/0001-84 Válido

26/06/2017 - 09:43:57 48.400,00 95.594.164/0001-09

Cancelado - Fornecedor Pampeiro apresentou o documento exigido
no item 8.2.4.1 do edital (Contrato de concessão ou declaração do
fabricante) em desacordo com o item 8.1. (documento em 1 via
original ou em cópias autenticadas), apresentando cópia simples.
26/06/2017 10:01:25

26/06/2017 - 09:44:07 48.350,00 91.525.790/0001-84 Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado Por Arquivo



29/06/2017 Portal de Compras Públicas | Ata

file:///C:/Users/Elisete/Downloads/AtaTotal_90109.html 2/3

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

26/06/2017 - 09:52:51 Felice Automoveis Ltda 91.525.790/0001-84 Item 0001 - Veículo zero quilômetro, de fabricação nacional, ano de fabricação e
modelo no mínimo 2017, sedan, com demais características conforme o edital

Fornecedor Felice Automoveis Ltda foi inabilitado por não apresentar em seu envelope a documentação exigida no item 8.2.3.1 do edital (Certidão negativa de falência ou
recuperação judicial).

26/06/2017 - 10:01:25 Pampeiro S.A Comércio
de Automóveis 95.594.164/0001-09 Item 0001 - Veículo zero quilômetro, de fabricação nacional, ano de fabricação e

modelo no mínimo 2017, sedan, com demais características conforme o edital
Fornecedor Pampeiro apresentou o documento exigido no item 8.2.4.1 do edital (Contrato de concessão ou declaração do fabricante) em desacordo com o item 8.1.
(documento em 1 via original ou em cópias autenticadas), apresentando cópia simples.

Reabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

26/06/2017 - 10:20:20 Felice Automoveis Ltda 91.525.790/0001-84 Item 0001 - Veículo zero quilômetro, de fabricação nacional, ano de fabricação e
modelo no mínimo 2017, sedan, com demais características conforme o edital

Pregão fracassado, fornecedor reabilitado em face do art. 48, `PAR`3º, da Lei 8.666/93.

Intenções de Recurso, Recursos e Contra-Razões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contra-Razão
26/06/2017 - 10:35 - -

Chat
Data Apelido Frase

26/06/2017 - 09:06:15 Sistema Credenciado o fornecedor Superauto Comércio de Veículos Ltda (88.632.369/0001-68), tendo por
representante CORREIO.

26/06/2017 - 09:12:14 Sistema Credenciado o fornecedor Pampeiro S.A Comércio de Automóveis (95.594.164/0001-09), tendo por
representante Edison José Toaldo.

26/06/2017 - 09:13:50 Sistema Credenciado o fornecedor Felice Automoveis Ltda (91.525.790/0001-84), tendo por representante Justino
Moacir Almeida da Silva.

26/06/2017 - 09:18:22 Sistema Encerrado o credenciamento.
26/06/2017 - 09:18:22 Sistema Iniciada a fase de registro de propostas.

26/06/2017 - 09:19:19 Sistema O fornecedor Felice Automoveis Ltda (91.525.790/0001-84) apresentou proposta no valor unitário de R$
52.000,00 para o item 0001.

26/06/2017 - 09:30:04 Sistema O fornecedor Pampeiro S.A Comércio de Automóveis (95.594.164/0001-09) apresentou proposta no valor
unitário de R$ 51.990,00 para o item 0001.

26/06/2017 - 09:35:07 Sistema O fornecedor Superauto Comércio de Veículos Ltda (88.632.369/0001-68) apresentou proposta no valor
unitário de R$ 48.500,00 para o item 0001.

26/06/2017 - 09:43:30 Sistema A fase do registro de propostas foi encerrada.
26/06/2017 - 09:43:30 Sistema Iniciada a fase de lances.
26/06/2017 - 09:43:38 Sistema O item 0001 foi aberto.
26/06/2017 - 09:44:20 Sistema O item 0001 foi encerrado.

26/06/2017 - 09:51:47 Pregoeiro Fornecedor Felice Automoveis Ltda foi inabilitado por não apresentar em seu envelope a documentação
exigida no item 8.2.3.1 do edital (Certidão negativa de falência ou recuperação judicial).

26/06/2017 - 09:52:51 Sistema O fornecedor Felice Automoveis Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

26/06/2017 - 09:52:51 Sistema Motivo: Fornecedor Felice Automoveis Ltda foi inabilitado por não apresentar em seu envelope a
documentação exigida no item 8.2.3.1 do edital (Certidão negativa de falência ou recuperação judicial).

26/06/2017 - 09:52:51 Sistema O item 0001 tem como novo vencedor Pampeiro S.A Comércio de Automóveis com valor unitário de R$
48.400,00 e marca Voyage 1.6 Trendline.

26/06/2017 - 10:01:25 Sistema O fornecedor Pampeiro S.A Comércio de Automóveis foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

26/06/2017 - 10:01:25 Sistema
Motivo: Fornecedor Pampeiro apresentou o documento exigido no item 8.2.4.1 do edital (Contrato de
concessão ou declaração do fabricante) em desacordo com o item 8.1. (documento em 1 via original ou
em cópias autenticadas), apresentando cópia simples.

26/06/2017 - 10:01:25 Sistema O item 0001 tem como novo vencedor Superauto Comércio de Veículos Ltda com valor unitário de R$
48.500,00 e marca Ford Ka + SE 1.5l Flex.

26/06/2017 - 10:20:20 Sistema O fornecedor Felice Automoveis Ltda foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
26/06/2017 - 10:20:20 Sistema Motivo: Pregão fracassado, fornecedor reabilitado em face do art. 48, `PAR`3º, da Lei 8.666/93.

26/06/2017 - 10:20:20 Sistema O item 0001 tem como novo vencedor Felice Automoveis Ltda com valor unitário de R$ 48.350,00 e marca
Grand Siena Attractive 1.4.

26/06/2017 - 10:20:20 Sistema Motivo: Pregão fracassado, fornecedor reabilitado em face do art. 48, `PAR`3º, da Lei 8.666/93.

26/06/2017 - 10:24:25 Pregoeiro
Fornecedor Superauto Comércio de Veículos Ltda considerado inabilitado uma vez que ausente a
documentação exigida no item 8.2.4.1 do edital (Contrato de concessão ou declaração do fabricante do
veículo de que o proponente tem... (CONTINUA)

26/06/2017 - 10:24:25 Pregoeiro (CONT. 1) autorização para comercializar, prestar assistência técnica e fornecer peças de reposição para
o veículo).

26/06/2017 - 10:27:22 Pregoeiro
Em razão dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e razoabilidade, aplico a regra prevista
no art. 48, `PAR`3º da Lei nº 8.666/93, abrindo prazo de oito dias úteis ao fornecedor Felice Automoveis
Ltda, fornecedor... (CONTINUA)

26/06/2017 - 10:27:22 Pregoeiro (CONT. 1) que apresentou o menor lance, para apresentação da documentação faltante.

26/06/2017 - 10:30:01 Pregoeiro
O fornecedor Felice Automoveis Ltda realizou a apresentação do documento faltante (8.2.3.1 Certidão
negativa de falência ou recuperação judicial, expedida no domicílio ou sede da pessoa jurídica, (caso não
contenha validade, não... (CONTINUA)

26/06/2017 - 10:30:01 Pregoeiro (CONT. 1) será aceita com data de emissão superior a sessenta dias)) no ato, razão pela qual foi dado
sequência ao certame, considerando o fornecedor habilitado.

26/06/2017 - 10:31:16 Sistema Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Felice Automoveis Ltda.
26/06/2017 - 10:31:29 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/06/2017 às 10:35.
26/06/2017 - 10:35:14 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme
indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.
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Felipe Ribas dos Santos
Pregoeiro(a)

Carlos Augusto Brum de Souza
Autoridade Competente (Ordenador)

Vania Vendruscolo
Apoio

Superauto Comércio de Veículos Ltda - 88.632.369/0001-68
Fornecedor

Pampeiro S.A Comércio de Automóveis - 95.594.164/0001-09
Fornecedor

Felice Automoveis Ltda - 91.525.790/0001-84
Fornecedor

Esta ata foi gerada em 29/06/2017 às 15:08.


