ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU - MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO
IGUACU - (PR)
Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU / Nº Processo: 140/2018)
às 09:31:02 horas do dia 05/10/2018 no endereço AV. 13 DE MAIO-906, bairro CENTRO,
da cidade de CRUZEIRO DO IGUACU - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).
JOSE NILTON DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de
nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:
140/2018 - 2018/140/2018 que tem por objeto O objeto deste Pregão Eletrônico é a
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, para a Secretaria Municipal de Saúde,
conforme especificado nos Anexos II e III, que acompanham este Edital.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Micro-ônibus ou van 0km , capacidade de no mínimo 20 + 1 lugares; Ar
condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote; porta lado
direito para embarque e desembarque; janelas com vidros moveis; poltrona para motorista;
cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; faróis de neblina; iluminação interna;
rodado duplo, motor diesel com no mínimo de 146cv de potência; injeção eletrônica; mínimo
5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica;
Freio ABS, Distribuição de Força e Frenagem; Suspensão dianteira com mola parabólica ou
trapezoidais e amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora; Suspensão traseira com
mola parabólica ou trapezoidais e Amortecedores Hidráulicos; PBT mínimo de 5 toneladas;
tanque com capacidade mínima de 75 litros
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

03/10/2018 17:12:08:656 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

R$ 250.000,00

03/10/2018 16:25:18:326 POSSOLI CAMINHOES LTDA

R$ 215.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Micro-ônibus ou van 0km , capacidade de no mínimo 20 + 1 lugares; Ar
condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote; porta lado
direito para embarque e desembarque; janelas com vidros moveis; poltrona para motorista;
cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; faróis de neblina; iluminação interna;
rodado duplo, motor diesel com no mínimo de 146cv de potência; injeção eletrônica; mínimo
5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica;
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Freio ABS, Distribuição de Força e Frenagem; Suspensão dianteira com mola parabólica ou
trapezoidais e amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora; Suspensão traseira com
mola parabólica ou trapezoidais e Amortecedores Hidráulicos; PBT mínimo de 5 toneladas;
tanque com capacidade mínima de 75 litros
Data-Hora

Fornecedor

Lance

05/10/2018 09:58:52:060 POSSOLI CAMINHOES LTDA

R$ 201.000,00

05/10/2018 09:57:47:958 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

R$ 217.000,00

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 05/10/2018, às 10:17:10 horas, no lote (1) - Micro-ônibus ou van 0km , capacidade
de no mínimo 20 + 1 lugares; Ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit
Multimídia, porta pacote; porta lado direito para embarque e desembarque; janelas com
vidros moveis; poltrona para motorista; cinto de segurança abdominal para todas as
poltronas; faróis de neblina; iluminação interna; rodado duplo, motor diesel com no mínimo
de 146cv de potência; injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção
hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; Freio ABS, Distribuição de Força e
Frenagem; Suspensão dianteira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores
hidráulicos e barra estabilizadora; Suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais e
Amortecedores Hidráulicos; PBT mínimo de 5 toneladas; tanque com capacidade mínima de
75 litros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 10:29:52
horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 09/10/2018, às 10:29:52 horas, no lote (1) - Micro-ônibus ou van 0km , capacidade
de no mínimo 20 + 1 lugares; Ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit
Multimídia, porta pacote; porta lado direito para embarque e desembarque; janelas com
vidros moveis; poltrona para motorista; cinto de segurança abdominal para todas as
poltronas; faróis de neblina; iluminação interna; rodado duplo, motor diesel com no mínimo
de 146cv de potência; injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção
hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; Freio ABS, Distribuição de Força e
Frenagem; Suspensão dianteira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores
hidráulicos e barra estabilizadora; Suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais e
Amortecedores Hidráulicos; PBT mínimo de 5 toneladas; tanque com capacidade mínima de
75 litros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi
o seguinte: O licitante que ofertou o menor preço por lote, enviou os envelopes com
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habilitação e proposta. Após avaliação, pelo pregoeiro e comissão de apoio, verificou-se que
a empresa Possoli Caminhões Ltda inscrita no CNPJ:04.640.295/0001-11 cumpriu com as
exigências do edital e foi declarada vencedora. No dia 09/10/2018, às 11:20:23 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 09/10/2018, às 11:20:23 horas, no lote (1) - Micro-ônibus ou van 0km , capacidade
de no mínimo 20 + 1 lugares; Ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit
Multimídia, porta pacote; porta lado direito para embarque e desembarque; janelas com
vidros moveis; poltrona para motorista; cinto de segurança abdominal para todas as
poltronas; faróis de neblina; iluminação interna; rodado duplo, motor diesel com no mínimo
de 146cv de potência; injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção
hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; Freio ABS, Distribuição de Força e
Frenagem; Suspensão dianteira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores
hidráulicos e barra estabilizadora; Suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais e
Amortecedores Hidráulicos; PBT mínimo de 5 toneladas; tanque com capacidade mínima de
75 litros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Decorrido o prazo legal pra manifestação de intenção de interpor recurso,
conforme 10.2 do edital, não houve manifestação. O pregoeiro resolveu adjudicar o objeto
do certame para a empresa POSSOLI CAMINHÕES LTDA inscrita no
CNPJ:04.640.295/0002-00, vencedora no Lote 01 com o valor de R$:201.000,00(duzentos e
um mil reais).Os valores propostos estão inferiores aos valores máximos estipulados para o
lote do certame. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior.
No dia 09/10/2018, às 11:20:23 horas, no lote (1) - Micro-ônibus ou van 0km , capacidade
de no mínimo 20 + 1 lugares; Ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit
Multimídia, porta pacote; porta lado direito para embarque e desembarque; janelas com
vidros moveis; poltrona para motorista; cinto de segurança abdominal para todas as
poltronas; faróis de neblina; iluminação interna; rodado duplo, motor diesel com no mínimo
de 146cv de potência; injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção
hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; Freio ABS, Distribuição de Força e
Frenagem; Suspensão dianteira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores
hidráulicos e barra estabilizadora; Suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais e
Amortecedores Hidráulicos; PBT mínimo de 5 toneladas; tanque com capacidade mínima de
75 litros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa POSSOLI CAMINHOES LTDA com o valor R$ 201.000,00.
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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JOSE NILTON DE SOUZA
Pregoeiro da disputa
DILMAR TURMINA
Autoridade Competente
MIRTES APARECIDA MORI
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME
04.640.295/0002-00 POSSOLI CAMINHOES LTDA
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