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ATA  DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Pregão Nº: 17/2017 

 

Processo: 192/2017 

 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE OITO VEÍCULOS AUTOMOTOR 
NOVOS, SENDO CINCO COM CAPACIDADE DE CINCO LUGARES, TRÊS 
VEÍCULOS UTILITARIO COM CAPACIDADE DE DOIS LUGARES, conforme 
quantitativos e qualitativos indicados no Anexo I.  
 
 
 

PREÂMBULO 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2017, às 9h00 horas reuniram-se na sala de 
licitações do prédio da Prefeitura Municipal de Rolador, sito a Avenida João Batista, nº. 700, 
a Pregoeira LAURA PETRI e equipe de apoio Senhor(a)  CLEBER DA LUZ SCHINVELSKI 
e MARCELO SCHMEING, nomeados pela portaria 4.532 de 08 de fevereiro de 2017 
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados 
presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas 
e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade: 
                                                                    
De CREDENCIAMENTO 
 
REPRESENTANTES                                                                  EMPRESAS 
  

Paulo José Brum 
CPF: 954.536.360-68 

Mecautor Mecânica E Com. De Motores Ltda. 
CNPJ: 87.704.151/0001-09 

Justino Moacir Almeida da silva 
CPF: 252.040.680-15 

Felice automóveis Ltda. 
CNPJ: 91.525.790/0001-84 

Adroaldo Moura da Silva 
CPF: 468.748.600-20 

Indyana comercio de veículos Ltda. 
CNPJ: 08.655.160/0001-80 

 
 
A Pregoeira Comunicou o encerramento do credenciamento. 
Em seguida recebeu a declaração das Licitantes de que atendem plenamente os requisitos 
de habilitação estabelecidos no Edital e os envelopes contendo as Propostas e os 
documentos de habilitação, respectivamente. 
 
 
                                                    REGISTRO DO PREGÃO 
 
Ato contínuo foi aberto os envelopes contendo as propostas das empresas credenciadas e, 
com a colaboração dos membros da equipe de apoio a Pregoeira examinou a 
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com 
aqueles definidos no Edital.   
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 Fase: Propostas escritas, negociação e classificação 
 

ITEM MECAUTOR FELICE INDYANA 

01 54.700,00- 54.300,00- 
53.800,00- 53.300,00- 
52.800,00- 52.300,00- 
52.100,00- 51.900,00- 
51.500,00- 

54.900,00- 54.500,00- 
54.000,00- 53.500,00- 
53.100,00- 52.600,00- 
52.250,00- 52.000,00 
51.700,00- Sem Lance 

Não Cotou 

02 54.700,00- Sem Lance 49.900,00- 45.800,00 
45.600,00- 45.400,00- 
45.000,00- Sem Lance 

45.900,00- 45.700,00- 
45.500,00- 45.300,00- 
44.800,00- Inabilitada 

 
Registra-se que foi aceito o valor da proposta da empresa Felice automóveis Ltda. CNPJ: 
91.525.790/0001-84, em relação ao item 02(dois). Com base no parecer jurídico nº 30/2017 
constante nos autos do PA Nº92/2017/Externo. 
Registra-se que o valor da proposta da empresa Mecautor Mecânica e Com. De Motores 
Ltda. CNPJ: 87.704.151/0001-09, em relação ao item 02(dois) foi cotado com erro de 
digitação sendo tomado para preço inicial o valor por extenso constante na proposta. 
Registra-se que o representante da empresa FELICE solicitou autorização para efetuar 
uma ligação sendo permitida pela pregoeira. 
Negociada a redução de preço da menor oferta com o credenciado representante da 
empresa, a Pregoeira decidiu motivadamente a respeito da aceitabilidade da proposta e do 
objeto vencedor. Considerou que os preços obtidos são ACEITÁVEIS quanto ao valor e o 
objeto por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no 
processo de licitação. 

HABILITAÇÃO 
  
Aberto o segundo envelope da Licitante credenciada, foi analisada a documentação de 
habilitação da empresa Indyana comercio de veículos Ltda. CNPJ: 08.655.160/0001-80, 
que apresentou a prova de inscrição municipal ficando em desacordo com o item 7.1 alínea 
U, No que se refere ao ramo de atividade compatível com o objeto do certame, sendo que 
não foi possível apurar na documentação apresentada a prova de inscrição estadual, 
ficando inabilitada. Na conferencia da documentação da empresa Mecautor Mecânica e 
Com. De Motores Ltda. CNPJ: 87.704.151/0001-09, Verificou-se que atendeu todos os 

requisitos do Edital. Os documentos de habilitação examinados e as propostas das 
credenciadas foram rubricados pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e 
representantes das empresas.  
 

NEGOCIAÇÃO APÓS FASE DE HABILITAÇÃO 
 

  FELICE  

02  49.900,00- 45.800,00 
45.600,00- 45.400,00- 
45.000,00- 

 

 
Negociada a redução de preço da menor oferta com o credenciado representante da 
empresa, a Pregoeira decidiu motivadamente a respeito da aceitabilidade da proposta e do 
objeto vencedor. Considerou que o preço obtido é ACEITÁVEl quanto ao valor e o objeto 

por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo 
de licitação. 
 

HABILITAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO 
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Na conferencia da documentação da empresa Felice automóveis Ltda. CNPJ: 
91.525.790/0001-84, Verificou-se que atendeu todos os requisitos do Edital. Os 
documentos de habilitação examinados e as propostas das credenciadas foram rubricados 
pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das empresas. 

 
ABERTURA DE PRAZO 

 
A empresa Indyana comercio de veículos Ltda. CNPJ: 08.655.160/0001-80, manifestou 

interesse em entrar com recurso contra o ato de inabilitação praticado pela pregoeira, 
sendo que de acordo ao item 9.1 do edital a pregoeira abriu o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentação da razões do recurso ficando os demais licitantes intimados para 
apresentar as contra razões em igual numero de dias. 
Registra-se que as empresas Indyana comercio de veículos Ltda. CNPJ: 
08.655.160/0001-80, Felice automóveis Ltda. CNPJ: 91.525.790/0001-84 e Mecautor 
Mecânica e Com. De Motores Ltda. CNPJ: 87.704.151/0001-09, informaram 
respectivamente os seguintes endereços eletrônicos para contato: 
adroaldo@redecarveiculos.com.br , almeida@soufelice.com.br . e 
paulo.cerrolargo@mecautor.com.br . para conforme acertado ser enviado apresentação de 
recurso afim de agilizar o processo sendo que os originais devem ser enviados por sedex 
ou protocolados dentro do prazo estipulado. 

 
ENCERRAMENTO 

 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira,  
pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes relacionadas. 
 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
Não houve. 
 
 

Cleber Da Luz Schinvelski      Laura Petri 
  Secretário         Pregoeira 
 
 
  
 Marcelo Schmeing 

          Presidente 
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