
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGI -

SUPERINTENDENCIA - (TO)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGI

/ Nº Processo: 003/2021)

 

     às 16:07:15 horas do dia 06/07/2021 no endereço R SE 03 LOTE 29 QD.104 SUL-

ANDAR 3 S/N, bairro PLANO DIRETOR SUL, da cidade de PALMAS - TO, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS, e a respectiva Equipe

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

do Pregão Nº Processo: 003/2021 - 2021/001/2021 que tem por objeto Aquisição de

veículos automotores zero quilômetro de fabricação nacional e/ou importada, na forma de

Registro de Preços.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Aquisição de veículo sedan fabricação nacional ou importada motorização de 1.0

turbo, 1.3 a 1.6 0 km, conforme especificação prevista no edital de licitação.

Lote (2) - Aquisição de veículo Pick-up fabricação Nacional ou importado, motorização

mínima 1.4, 0 km (zero quilômetro), conforme especificação prevista no edital de licitação.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - Aquisição de veículo Sedan Híbrido fabricação Nacional ou importado,

motorização mínima 1.8, 0 km (zero quilômetro), conforme especificação prevista no edital

de licitação.

Lote (4) - Aquisição de veículo tipo SUV Híbrido fabricação Nacional ou importado, FLEX

(gasolina e etanol) e elétrico, 0 km (zero quilômetro), conforme especificação prevista no

edital de licitação.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/06/2021 09:20:19:662 PRIVILLEGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  R$ 850.000,00

05/07/2021 17:45:49:766 UMUARAMA AUTOS LTDA  R$ 989.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/07/2021 18:31:21:859 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 175.900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/07/2021 18:31:21:859 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 193.900,00
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Lote (1) - Aquisição de veículo sedan fabricação nacional ou importada motorização de 1.0

turbo, 1.3 a 1.6 0 km, conforme especificação prevista no edital de licitação.

Lote (2) - Aquisição de veículo Pick-up fabricação Nacional ou importado, motorização

mínima 1.4, 0 km (zero quilômetro), conforme especificação prevista no edital de licitação.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (3) - Aquisição de veículo Sedan Híbrido fabricação Nacional ou importado,

motorização mínima 1.8, 0 km (zero quilômetro), conforme especificação prevista no edital

de licitação.

Lote (4) - Aquisição de veículo tipo SUV Híbrido fabricação Nacional ou importado, FLEX

(gasolina e etanol) e elétrico, 0 km (zero quilômetro), conforme especificação prevista no

edital de licitação.

 

    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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 06/07/2021, às 16:26:55 horas, no lote (1) - Aquisição de veículo sedan fabricação

nacional ou importada motorização de 1.0 turbo, 1.3 a 1.6 0 km, conforme especificação

prevista no edital de licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No

dia 13/07/2021, às 18:10:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/07/2021, às 18:10:05 horas, no lote (1) - Aquisição de veículo sedan fabricação

nacional ou importada motorização de 1.0 turbo, 1.3 a 1.6 0 km, conforme especificação

prevista no edital de licitação. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A licitante PRIVILLEGE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS

Data-Hora Fornecedor Lance

06/07/2021 16:12:30:169 PRIVILLEGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA  R$ 849.000,00

06/07/2021 16:10:02:763 UMUARAMA AUTOS LTDA  R$ 849.990,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/07/2021 16:18:49:800 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 168.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/07/2021 18:31:21:859 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 193.900,00
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LTDA, foi devidamente CLASSIFICADA e HABILITADA no lote 01, considerando que

atendeu todas as exigências do edital, bem como que o valor ofertado está dentro da média

de mercado. No dia 15/07/2021, às 10:16:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/07/2021, às 10:16:13 horas, no lote (1) - Aquisição de veículo sedan fabricação

nacional ou importada motorização de 1.0 turbo, 1.3 a 1.6 0 km, conforme especificação

prevista no edital de licitação. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O referido lote foi adjudicado para a empresa PRIVILLEGE

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

 

    No dia 15/07/2021, às 10:16:13 horas, no lote (1) - Aquisição de veículo sedan fabricação

nacional ou importada motorização de 1.0 turbo, 1.3 a 1.6 0 km, conforme especificação

prevista no edital de licitação. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa PRIVILLEGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA com o valor R$

849.000,00.

 

    No lote (2) - Aquisição de veículo Pick-up fabricação Nacional ou importado, motorização

mínima 1.4, 0 km (zero quilômetro), conforme especificação prevista no edital de licitação. -

não foram encontradas propostas.

 

    No dia 06/07/2021, às 16:27:08 horas, no lote (3) - Aquisição de veículo Sedan Híbrido

fabricação Nacional ou importado, motorização mínima 1.8, 0 km (zero quilômetro),

conforme especificação prevista no edital de licitação. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 13/07/2021, às 18:04:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (3) - Aquisição de veículo Sedan Híbrido fabricação Nacional ou importado,

motorização mínima 1.8, 0 km (zero quilômetro), conforme especificação prevista no edital

de licitação. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 06/07/2021, às 16:27:15 horas, no lote (4) - Aquisição de veículo tipo SUV Híbrido

fabricação Nacional ou importado, FLEX (gasolina e etanol) e elétrico, 0 km (zero

quilômetro), conforme especificação prevista no edital de licitação. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 13/07/2021, às 18:08:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - Aquisição de veículo tipo SUV Híbrido fabricação Nacional ou importado,

FLEX (gasolina e etanol) e elétrico, 0 km (zero quilômetro), conforme especificação prevista
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no edital de licitação. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 13/07/2021, às 18:04:18 horas, o Pregoeiro da licitação - KELLYANE RESPLANDE

DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E

SERVICOS LTDA, no lote (3) - Aquisição de veículo Sedan Híbrido fabricação Nacional ou

importado, motorização mínima 1.8, 0 km (zero quilômetro), conforme especificação prevista

no edital de licitação. O motivo da desclassificação foi: Informamos que após análise do

Contrato Social da referida empresa, bem como, após realização de diligência, constatou-se

que a licitante está impedida de participar da presente licitação, considerando que possui no

seu quadro societário diretor/sócio com vínculo de parentesco com dirigente da entidade

contratante. Diante do exposto, a referida empresa foi declarada INABILITADA.

 

    No dia 13/07/2021, às 18:08:26 horas, o Pregoeiro da licitação - KELLYANE RESPLANDE

DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E

SERVICOS LTDA, no lote (4) - Aquisição de veículo tipo SUV Híbrido fabricação Nacional

ou importado, FLEX (gasolina e etanol) e elétrico, 0 km (zero quilômetro), conforme

especificação prevista no edital de licitação. O motivo da desclassificação foi: Informamos

que após análise do Contrato Social da referida empresa, bem como, após realização de

diligência, constatou-se que a licitante está impedida de participar da presente licitação,

considerando que possui no seu quadro societário diretor/sócio com vínculo de parentesco

com dirigente da entidade contratante. Diante do exposto, a referida empresa foi declarada

INABILITADA.

 

        No dia 15/07/2021, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    A empresa UMUARAMA MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, foi INABILITADA

pela Pregoeira, considerando que após análise do Contrato Social da referida empresa, bem

como, após realização de diligência, constatou-se que a licitante está impedida de participar

da presente licitação, considerando que possui no seu quadro societário diretor/sócio com

vínculo de parentesco com dirigente da entidade contratante.

 

Após divulgação do resultado do certame, a Pregoeira concedeu o prazo de 24horas para

manifestação da intenção de recurso, porém, não houve manifestação.

 

Diante do exposto, o lote 02 restou deserto, e os lotes 03 e 04 restaram fracassados.

 

    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.
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KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

ROSELI FERREIRA NEVES SARMENTO

Autoridade Competente

 

LIVIAMAR DE ARAUJO SANTOS SILVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
17.224.448/0002-72 PRIVILLEGE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

19.409.700/0002-43 UMUARAMA AUTOS LTDA

07.172.382/0001-80 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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